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Objectius

Contextualització:

Es tracta d'una assignatura obligatòria de tercer curs centrada en una didàctica específica compartida per
dues àrees de coneixement: les ciències socials i les ciències experimentals. Per això des de la concepció fins
l'aplicació a l'aula de l'assignatura, les dues àrees treballen en base a una estructura interdisciplinària.

La "Didàctica del Coneixement del Medi social i Natural I" constitueix una assignatura que es proposa
reflexionar sobre els fonaments de l'àrea de descoberta de l'entorn a l'educació infantil tot establint vincles
amb les disciplines culturals de referència com són la didàctica de les ciències experimentals i de les ciències
socials. Es pretén així desenvolupar criteris didàctics basats en un coneixement del currículum de l'àrea de
descoberta de l'entorn, de les teories, models i principis sobre l'ensenyament i aprenentatge a l'educació
infantil, i sobre una concepció del món natural i social orientada a la sostenibilitat.

Objectius formatius:

1. Identificar i valorar les aportacions de les ciències experimentals i de les ciències socials com a àmbits
culturals de la societat occidental i la seva rellevància en l'educació.

2. Identificar les característiques d'una programació escolar i d'aula que incorpora la complexitat en el
marc de l'Educació per a la sostenibilitat.

3. Analitzar el currículum d'educació infantil corresponent a l'àrea de descoberta de l'entorn

4. Conèixer les teories més rellevants, models iprincipis de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències
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4. Conèixer les teories més rellevants, models iprincipis de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències
experimentals i de les ciències socials a l'educació infantil.

5. Analitzar situacions didàctiques diverses que es donen a l'escola infantil i identificar-ne les finalitats i
els continguts de ciències experimentals i de ciències socials que s'hi treballen, tot valorant-ne la seva
adequació.

Competències

Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments
socials i polítics al llarg de la història.
Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les
teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Conèixer els moments més sobresortints de la història de les ciències i les tècniques i la seva
transcendència.
Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació
Infantil
Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Capacitat d'analitzar una situació didàctica i fer-ne un diagnòstic sobre la seva pertinença a partir dels
referents teòrics desenvolupats a l'assignatura.
Capacitat de participar en activitats de contacte directe amb el medi natural i social de manera
socialment i ambientalment responsable.
Capacitat d'organització i de treball conjunt per dissenyar i executar un projecte de treball compartit.
Capacitat per a fer presentacions orals i amb les noves tecnologies que tinguin una utilitat en l'àmbit
professional.
Capacitat per a realitzar petites investigacions que puguin ser utilitzades a l'educació infantil.
Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament de
l'assignatura.
Capacitat per llegir, interpretar i utilitzar algun programa, projecte o instrument per a l'educació
científica, social i ambiental a l'escola infantil.
Coneixement de la teoria sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències experimentals i de les
ciències socials que regeix el currículum de l'etapa d'educació infantil.
Coneixement de moments històrics i fets científics rellevants i de com s'han utilitzat per orientar
experiències concretes a l'educació infantil.
Coneixement del currículum de l'àrea de descoberta de l'entorn d'educació infantil.
Coneixement sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i
polítics al llarg de la història i de com s'han utilitzat per orientar experiències concretes a l'educació
infantil.

Continguts

1. Fonaments i perspectives de la intervenció educativa en l'àrea de descoberta de l'entorn, des de la
perspectiva de les ciències referents.

1.1. Rellevància cultural de les ciències experimentals i socials per comprendre el món actual.

1.2. Teories, models i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge a l'educació infantil.
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1.2. Teories, models i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge a l'educació infantil.

1.3. L'educació per la sostenibilitat a l'escola infantil.

2. Fonaments i perspectives de la intervenció educativa en l'àrea de descoberta de l'entorn, des de la
perspectiva del currículum.

2.1. El currículum d'educació infantil corresponent a l'àrea de descoberta de l'entorn.

2.2. Les finalitats del treball de l'àrea de descoberta de l'entorn a l'educació infantil.

2.3. Els continguts de l'àrea de descoberta de l'entorn a l'educació infantil.

3. Eixos de contingut de l'àrea de descoberta de l'entorn i la seva aplicació didàctica a l'aula d'infantil.

3.1. Espai i temps a l'àrea de descoberta de l'entorn a l'educació infantil.

3.2. Éssers vius, materials i energia a l'àrea de descoberta de l'entorn a l'educació infantil.

3.3. Anàlisi d'intervencions educatives relacionades amb els eixos de contingut de l'àrea de descoberta
de l'entorn.

Metodologia

La metodologia docent està centrada en tres pilars importants: (a) oferir a l'alumnat oportunitats per a adquirir
una experiència directa de contacte amb el medi natural i social i amb les seves possibilitats educatives per a
l'etapa d'educació infantil a través de sortides i activitats de laboratori didàctic; (b) dissenyar contextos per tal
que l'alumnat desenvolupi noves maneres de mirar el treball educatiu al voltant del medi social i natural; (c)
animar l'alumnat a participar en les lectures i converses que es produeixin per tal de reflexionar al voltant de
les idees claus que constitueixen fites culturals rellevants. Aquesta assignatura pretén aportar els fonaments
per a la següent assignatura "Coneixement del Medi Natural i Social II" i es farà èmfasi en la construcció de
les maneres de mirar necessàries per a comprendre la fonamentació, l'abast, i les possiblitats educatives del
treball educatiu a través de l'àrea de descoberta del medi natural i social a l'etapa d'educació infantil. La
tipologia d'activitats dissenyades inclouen classes magistrals de presentació de punts de vista, sortides de
camp per conèixer l'entorn proper, treball al laboratori per aprofundir en l'observació i experimentació directa
dels fenòmens naturals, i treball en petit grup per a la reflexió al voltant de lectures i propostes didàctiques.

La sortida de camp de la part de medi natural serà a un museu o centre de ciències en l'horari establert per la
institució ( matí o tarda). La visita és de caire obligatori.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Avaluació continuada 6 0,24

Exposicions per part del professorat i sortides per treballar els continguts i
qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe a través d'una
participació oberta i activa dels estudiants.

30 1,2

Treball d'anàlisi de documents, resolució de casos, o treball al laboratori on
s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup.

12 0,48 2

Tipus: Autònomes
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Realitzar de lectures recomanades, cercar informació per a realitzar els treballs
encomanats, redactar textos, preparar les presentacions orals i l'examen

77 3,08

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg del període de docència. Per poder superar l'assignatura serà
necessari aprovar cadascuna de les activitats de què consta. L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant
ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat. Les qualificacions
de cada una de les proves d'avaluació es faran públiques al campus virtual en un termini de 20 dies i
l'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 10 dies següents en la tutoria especifica
d'avaluació i revisió fixada pel professorat.

Cal superar amb un 5 cadascuna de les activitats d'avaluació perquè es faci la mitjana de la nota de les
activitats i s'obtingui la qualificació final de l'assignatura.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona
competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües
vehiculars que consten a la guia docent.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Prova escrita de reflexió sobre les lectures proposades 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Realització d'informes de laboratori i seminaris d'assistència
obligatòria

50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
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Webs d'interès

Association Internationale Pikler (LÓCZY) http://www.aipl.org/

Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia (Dept. d'Eensenyament): 
www.xtec.es/cdec

Comunitat catalana de Webquest: http://www.webquestcat.org/

El safareig: educació infantil i natura (AAMM Rosa Sensat): www.elsafaeig.org/

Senderi-Educacióen Valors: http://www.senderi.org

Tallers d'expressió i educació creadora: Diraya. http://www.dirayaexpresion.es/

Xtec-Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: http://www.xtec.es

Zona Clic: http://clic.xtec.net/ca/

Revistes d'educació infantil:

Aula d'infantil. Revista de l'editorial Graó.

Guix d'Infantil. Revista de l'editorial Graó.

Infància. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Infància-Europa. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Viure en família. Revista (per a pares i mares) de l'editorial Graó
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