
1

12/11/2009

El desplegament del
currículum i la programació
al segon cicle de l’educació infantil

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
Subdirecció General d’Ordenació Curricular

Juny de 2009

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.

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil



2

Capacitats i competències bàsiques

Competències bàsiques
(educació primària i ESO)

Capacitats
(educació infantil)

Tractament globalitzat de les àrees

� Descoberta d’un mateix i dels altres
�Autoconeixement i gestió de les emocions
�Joc i moviment
�Relacions afectives i comunicatives

�Autonomia personal i relacional

�Descoberta de l’entorn
�Exploració de l’entorn

�Experimentació i interpretació
�Raonament i representació

� Comunicació i llenguatges
�Observar, escoltar i experimentar
�Parlar, expressar i comunicar
�Interpretar, representar i crear
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Descoberta d’un mateix i dels altres

� Les possibilitats motrius i expressives del cos
� La manipulació dels objectes
� El benestar emocional
� Les relacions interpersonals i intrapersonals
� Els hàbits personals i socials
� L’autoestima

Orientacions per a la intervenció educativa:

Descoberta de l’entorn

� Les activitats de la vida quotidiana
� La participació de les famílies
� La matemàtica
� L’exploració i l’experimentació
� Els elements naturals de l’entorn
� Les sortides
� Els rols de gènere
� La diversitat cultural

Orientacions per a la intervenció educativa:
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Comunicació i llenguatges

� Tractament del llenguatge: natural i estructurat
� L’oral i l’escrit
� La iniciació d’una llengua estrangera
� El llenguatge musical i la dansa
� Els llenguatges visual i plàstic
� La integració de les TIC

Orientacions per a la intervenció educativa:

El desplegament curricular en el PEC

� Els criteris per al desplegament del currículum

� La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i
d’avaluació

� L’organització de l’horari escolar

� Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants

� Mesures d’atenció a la diversitat 
� Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat

� Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges

� La concreció de la col·laboració família/escola
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Nivells de concreció de les programacions

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROGRAMACIÓ ANUAL
(CICLES, CURSOS, PROJECTES)

UNITATS DIDÀCTIQUES

La programació

PER A QUÈ ENSENYEM?

QUÈ ENSENYEM?

QUAN I COM ENSENYEM?

PER A QUÈ, QUAN I COM
AVALUEM?

FINALITAT

DESENVOLUPAMENT
DE LES CAPACITATS

�Objectius

�Continguts

�Seqüència didàctica
�Metodologia

�Criteris d’avaluació
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Línies per a treballar les capacitats

� Reflexionar sobre les capacitats que han de
desenvolupar els infants

� Veure com es poden concretar interelacionant les
tres àrees del currículum

� Posar de relleu quins elements de l’organització i
funcionament del centre poden ajudar a l’adquisició
d’aquestes capacitats

� Trobar les metodologies més adequades per al seu
desenvolupament

Programar per millorar

PLANIFICAR

EXECUTAR
AVALUAR 

I MILLORAR

MILLORA
CONTÍNUA
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Programació

Presa de decisions:

• Distribució, selecció, concreció i seqüenciació dels continguts

• Metodologia, activitats i materials didàctics

• Organització social de l’aula

• Avaluació

Referents:
• Projecte educatiu i currículum

Utilitat:

• Seguiment dels aprenentatges i de l’adquisició de les capacitats

• Establir connexions entre àrees

• Garantir la continuïtat educativa

Components de les unitats didàctiques o de programació

� Objectius d’aprenentatge
� Capacitats
� Continguts
� Criteris d’avaluació
� Desenvolupament de les activitats
d’aprenentatge i d’avaluació

Títol i justificació de la unitat o projecte

Durada i distribució temporal i àrees relacionades

Altres (reflexió sobre la pràctica)
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CONTINGUTS OBJECTIUS CAPACITATS CRITERIS
D’AVALUACIÓ
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Unitat didàctica o de programació

Unitat didàctica: activitats

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
ACTIVITATS MATERIALS I RECURSOS ORGANITZACIÓ

SOCIAL
ATENCIÓ
DIVERSITAT

ACT.
AVALUACIÓ
/CRITERIS

INICIALS

DESENVOLUPAMENT

SÍNTESI
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Fases didàctiques de les activitats

concret

abstracte

SIMPLE COMPLEX

Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB 

Exploració
d’idees prèvies

1

Introducció de
nous conceptes
o procediments

2

Estructuració dels
coneixements

3

Aplicació del
coneixement

4

Proposta curricular

� Que integri els coneixements 
� Que doni funcionalitat als aprenentatges
� Que potenciï l’autonomia personal

Amb:

� Coneixement

� Reflexió

� Coordinació

per part del professorat
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Reflexió sobre les activitats

Pel que fa a la intervenció  del/ mestre/a

Quan es planifica una seqüència d’aprenentatge

En relació amb l’organització del temps i els materials

Models de treball

Intervenció de l’alumnat

•representació

•exposició

•raonament

•diàleg
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Documentació

www.xtec.cat/edubib

Educació infantil

•Currículum

•Normativa

•Orientacions

edubib@xtec.cat


