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Finalitat de l’educació infantil

En els centres educatius es contribuirà al
desenvolupament emocional i afectiu, físic  i motor,
social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les
seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de
confiança on se sentin acollits i amb expectatives
d'aprenentatge.



Educació infantil - Idees força

�Relació entre centres i famílies

� Llengua catalana: vehicular d’ensenyament i aprenentatge

� Desenvolupament de les capacitats

� Ensenyament i aprenentatge globalitzat

� Autonomia pedagògica i organitzativa

� Tutoria i equip docent de cicle

� Atenció a la diversitat

�Pla d’acollida per a l’alumnat nouvingut



Educació infantil (segon cicle):

�Introducció

�Capacitats d’etapa de l’educació infantil

�Objectius

�Continguts de les àrees

�Criteris d’avaluació

Currículum segon cicle - Educació infantil



Al llarg de l'etapa de l'educació infantil els infants
hauran d’anar desenvolupat les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més  autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

4. Aprendre a conviure i habitar el món

Capacitats (I)



1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més  autònoma

Capacitats (II)

�Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i
la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

�Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se
formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

�Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions
quotidianes amb seguretat i eficàcia.



2. Aprendre a pensar i a comunicar

Capacitats (III)

�Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.

�Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents
contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos
llenguatges.



3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Capacitats (IV)

�Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud
de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.

�Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana,
identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.



4. Aprendre a conviure i habitar el món

Capacitats (V)

�Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la
resolució pacífica de conflictes.

�Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin
cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap
a la integració social.



Capacitats i competències bàsiques

Competències bàsiques
(educació primària)

Capacitats
(educació infantil)



�Els objectius de cicle precisen i ajuden al
desenvolupament de les capacitats de l’alumnat.

�Els criteris per a l’avaluació del procés
d’aprenentatge, tenen com a referència els objectius
de cicle.

Objectius i criteris d’avaluació



Descoberta d’un mateix i dels altres

Descoberta de l’entorn

Comunicació i llenguatges

Àrees

�Autoconeixement i gestió de les emocions

�Joc i moviment

�Relacions afectives i comunicatives

�Autonomia personal i relacional

�Exploració de l’entorn

�Experimentació i interpretació

�Raonament i representació

�Observar, escoltar i experimentar

�Parlar, expressar i comunicar

�Interpretar, representar i crear



Metodologia

•Seleccionar i organitzar els continguts i presentar activitats de classe
amb els mitjants necessaris per tal que l’alumnat aprengui i pugui
desenvolupar les capacitats

•Adequar l’ensenyament per atendre la diversitat, les particularitats i
els interessos de l’alumnat

•Oferir propostes globalitzades, integrant els coneixements, donant
funcionalitat als aprenentatges i desenvolupant l’autonomia personal
en l’alumnat

•Treballar amb coneixement, reflexió i coordinació amb els altres
docents



Enllaç

Educació infantil

Currículum del 2n cicle (parvulari)

http://www.xtec.cat/estudis/primaria/curriculum_infantil.htm


