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L’educador infantil 

OBJECTIUS 

– Identificar les competències de l’educador.
– Determinar les atribucions adscrites a aquest perfil professional.
– Reconèixer la importància de respectar els principis ètics de la professió.
– Valorar l’activitat professional del Tècnic Superior en Educació Infantil en el

context de la intervenció educativa.
– Establir quines habilitats personals són les idònies per desenvolupar una

intervenció eficaç.

CONTINGUTS 

1. El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil
2. Coneixements que sostenen la professió d’educador
3. Tasques i funcions de l’educador infantil

3.1. Tasques relacionades amb l’atenció directa al grup de nens
3.2. Tasques i funcions en relació amb els pares
3.3. Tasques com a membres d’un equip de treball

4. Ètica professional
5. Qualitats personals de l’educador infantil

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. S’han determinat les atribucions adscrites al Tècnic Superior en Educació
Infantil.

2. S’ha reconegut la importància de respectar els principis ètics de la professió.
3. S’ha valorat l’activitat professional del Tècnic Superior en Educació Infantil en el

context de la intervenció educativa.
4. S’ha mostrat iniciativa i disposició davant de noves situacions de la professió.
5. S’han identificat les habilitats personals idònies per desenvolupar una

intervenció eficaç.
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1. Introducció

2. Objectius generals del mòdul

3. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

4. Seqüenciació de continguts

5. Temporalització

6. Programació bàsica

7. Recursos metodològics

8. Recursos materials

9. Avaluació
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1. Introducció
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, regula la formació 
professional del sistema educatiu i la defineix com un conjunt de cicles 
formatius de grau mitjà i superior que tenen com a finalitat preparar els alumnes 
per a l’activitat en un camp professional i facilitar-ne l’adaptació a les 
modificacions laborals que es puguin produir al llarg de la seva vida, així com 
contribuir al seu desenvolupament personal i a l’exercici de la ciutadania 
democràtica. 

En aquest marc, s’enquadra el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, 
pertanyent a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, amb 
una competència professional que consisteix en «dissenyar, implementar i avaluar 
projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle 
d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica 
elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau 
equivalent, i en tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en 
col·laboració amb altres professionals i amb les famílies». 

En el disseny del títol es defineixen una sèrie de competències professionals, 
personals i socials que tenen a veure amb la programació, l’organització, la 
realització i l’avaluació dels processos d’intervenció educativa de centre i de grup 
de nens, i alguns dels quals són els següents: «programar la intervenció educativa i 
d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i 
de les característiques individuals, del grup i del context»; «organitzar els recursos 
per al desenvolupament de l’activitat, responent a les necessitats i les 
característiques dels nens»; «desenvolupar les activitats programades, els recursos 
i les estratègies metodològiques apropiats i creant un clima de confiança», 
«avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de 
millorar la qualitat del servei». 

El desenvolupament de competències dóna lloc al plantejament d’objectius 
generals per al cicle formatiu, entre els quals figuren els següents: «identificar i 
concretar els elements de la programació, relacionant-los amb les característiques 
del grup i del context per programar la intervenció educativa i d’atenció social a la 
infància»; «identificar i seleccionar els recursos didàctics, descrivint les seves 
característiques i aplicacions per organitzar-los d’acord amb l’activitat i els 
destinataris»; «seleccionar i aplicar recursos i estratègies metodològiques, 
relacionant-los amb les característiques dels nens, en el context per realitzar les 
activitats programades»; «seleccionar i aplicar tècniques i instruments d’avaluació, 
relacionant-los amb les variables rellevants i comparant els resultats amb 
l’estàndard establert en el procés d’intervenció». 
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Per assolir la realització positiva d’aquests objectius i contribuir a l’assoliment 
d’altres que s’aborden de forma transversal, s’ha dissenyat el mòdul professional 
de Didàctica de l’Educació Infantil, concretat mitjançant el projecte curricular que 
presentem a continuació, que queda desenvolupat mitjançant el text de 
MACMILLAN, en què es plasmen els continguts conceptuals, procedimentals i 
actitudinals propis d’aquest mòdul.

En aquest projecte curricular, també es descriuen els objectius generals del mòdul 
i els resultats d’aprenentatge, amb els respectius criteris d’avaluació, es proposa 
una seqüenciació i temporalizació dels continguts, i s’ofereixen una sèrie 
d’orientacions pel que fa a metodologia i avaluació. 


