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Objectius 

• Reflexionar sobre les relacions entre desenvolupament i aprenentatge.  
• Conèixer l'etapa d'educació infantil: llar d'infants i altres Institucions educatives.  
• Potenciar la valoració dels diversos aspectes implicats en l'evolució infantil i en el 

treball educatiu amb els infants de 0-3 anys.  

 

Temari 

1.- Desenvolupament-aprenentatge de l'infant de 0-3 anys: 

- Desenvolupament-aprenentatge, cultura i educació. 

- Acció-Interacció. 

- Característiques i necessitats de l'infant de 0-3 anys. 

2.- Contextos de desenvolupament i aprenentatge: 

- L'infant partícep del propi desenvolupament. 

- Els altres com a interlocutors i mediadors. 

- Pràctiques socials i educatives organitzades en el marc d'una cultura. 

- Construcció conjunta. 

3.- L'Educació Infantil. 

- Política social i educativa per a la primera infància. 

- Institucions d'atenció i educació dels infants de 0-3 anys. 

- Objectius i actuacions. 

4.- L'escola bressol. 

- Característiques i trets d'identitat. 

- Objectius i actuacions. 

- Estratègies organitzatives. 

 



Metodologia 

- Exposició a classe. 

- Estudi documental a partir de la lectura de textos. 

- Observació i anàlisi de situacions educatives recopilades mitjançant l'observació directa de la 
realitat. 

- Treball a partir de documents audiovisuals. 

- Observació i anàlisi de fets enregistrats en vídeo, o altre suport audiovisual. 

- Síntesi de les diferents aportacions, les dades recollides, les anàlisis efectuades. 

 

Avaluació 

S'avaluaran tots els treballs i proves realitzades, com també la participació a classe. 
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