
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.
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Suggeriments didàctics

·· L’objectiu principal d’aquesta unitat és aprendre a mantenir relacions fl uides amb 

els nens i les seves famílies, amb els membres del grup en què s’estigui integrat i 

amb altres professionals, mostrant habilitats socials i capacitat de gestió de la diver-

sitat i aportant solucions a confl ictes que es presentin.

En l’exposició oral de la unitat, el mapa d’Idees clau ens ajudarà a situar i centrar 

els alumnes.

Al llarg de la unitat, es plantegen exemples i casos pràctics solucionats per facilitar 

l’assimilació dels continguts per part dels alumnes i es proposen activitats (resoltes 

en aquest solucionari) que han estat curosament seleccionades pel que fa a nivell i 

contingut.

Altres materials interessants que es poden utilitzar a l’aula com a materials comple-

mentaris són:

La presentació de la unitat en el PowerPoint.

També recomanem la realització de tests del CD Generador de proves d’avaluació, per 

comprovar si els alumnes han assolit els objectius.

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta unitat:

Recursos de la Unitat 1

Presentacions en el PowerPoint

Generador de proves d’avaluació

Idees clau
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1 >> El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil

1·· Classifi ca les competències del Tècnic Superior en Educació Infantil vistes a la 
unitat, segons es tracti de competències personals, professionals o socials.

Personals

h) Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la 
seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’apre-
nentatge al llarg de la vida.
i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i la realització d’activi-
tats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la 
qual desenvolupa la seva activitat.
m) Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocu-
pació, autoocupació i aprenentatge.

Professionals 

a) Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a 
partir de les directrius del programa de la institució i de les característi-
ques individuals, del grup i del context.
b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat, respo-
nent a les necessitats i les característiques dels nens.
c) Desenvolupar les activitats programades, usant els recursos i les estra-
tègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
d) Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc 
de les finalitats i els procediments de la institució, per millorar el procés 
d’intervenció.
e) Donar resposta a les necessitats dels nens, així com de les famílies que 
requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els 
recursos i els procediments apropiats.
f) Actuar davant de contingències relatives a persones, a recursos o al 
medi, transmetent seguretat i confiança, i aplicant, si és procedent, els 
protocols d’actuació establerts.
g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i ges-
tionant la documentació associada al procés i transmetent la informació 
amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de se-
guretat en la planificació i el desenvolupament de les activitats.
l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les 
relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
n) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat 
de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

Socials

j) Mantenir relacions fluides amb els nens i les seves famílies, membres 
del grup en què s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats 
socials i capacitat de gestió de la diversitat cultural, i aportant solucions 
als conflictes que es presentin.
o) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb 
una actitud crítica i de responsabilitat.

2·· Formeu grups de 5 alumnes, i debateu en quin tipus de centre o amb quin tipus de 
recurs us agradaria treballar més i per què.

Resposta oberta. És important que tots tinguin l’oportunitat d’intervenir-hi.

3·· Formeu grups de 4 alumnes i converseu durant uns minuts sobre quines han estat 
les motivacions que us han portat a elegir cursar aquest cicle formatiu. Al fi nal, podeu 
posar-ho en comú amb la resta de la classe.

Resposta oberta. És important que tots tinguin l’oportunitat d’intervenir-hi.

Solucionari de les activitats proposades

Pàgina 8
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2 >>  Coneixements que sostenen la professió 
d’educador

4·· Quines són les característiques principals que ha de tenir la formació adquirida pel 
Tècnic Superior en Educació Infantil?

L’educador infantil adquireix una formació teòrica i pràctica que li permet exercir la seva 
professió.

Però quan l’educador s’incorpora a un lloc de treball complementa la seva formació ini-
cial amb altres coneixements propis del lloc de treball; així, per exemple, si un educador 
entra a treballar en una granja escola, complementarà la seva formació inicial amb co-
neixements sobre la cura d’animals.

A més, l’educador haurà de mantenir una actitud oberta envers la formació continuada al 
llarg de tota la seva vida professional.

5·· Per què és important que l’educador tingui una actitud oberta envers la formació 
continuada?

Perquè li permetrà anar actualitzant els seus coneixements, contrastant la seva pràctica 
amb la d’altres professionals, refl exionant sobre la seva pròpia experiència i treballant en 
equip per a la millora contínua de la seva tasca professional.

3 >> Tasques i funcions de l’educador infantil

6·· Realitza un esquema al teu quadern amb les funcions i les tasques de l’educador 
infantil.

Relacionades amb l’atenció 
directa als nens

•  Atendre les seves necessitats bàsi-
ques.

•  Promoure’n l’autonomia i la con-
fiança.

•  Organitzar l’ambient.
•  Establir rutines diàries.
•  Promoure determinats aprenentatges.
•  Ensenyar-los jocs, contes i cançons.
•  Incorporar noves activitats.
•  Crear situacions de comunicació i 

intercanvi.

En relació amb els pares

•  Recollir informació sobre el nen per 
comprendre’n l’espai vital.

•  Informar els pares sobre diversos 
aspectes, com reeiximents i pro-
gressos del nen.

•  Fer partícips els pares dels propòsits 
educatius.

•  Tractar-hi els problemes i les difi-
cultats.

•  Estar atent a les necessitats de la 
família i col·laborar-hi donant pau-
tes d’educació.

Com a membres d’un equip de 
treball

•  Intercanviar experiències d’estudi, de 
formació o supervisió.

•  Implicar-se personalment en l’equip.
•  Aportar idees i arguments.
•  Participar activament.
•  Escoltar.

7·· Formeu parelles d’alumnes i feu una proposta d’activitats per a les següents fun-
cions d’atenció als nens:

–  Atenció a les necessitats bàsiques.
–  Promoció de l’autonomia i la confi ança del nen.
–  Promoció de determinats aprenentatges.
–  Ensenyança de contes, jocs o cançons.

Resposta oberta (es proposaran almenys 2 activitats per a cada funció).

8·· Indica, de totes les tasques i funcions de l’educador infantil estudiades a la unitat, 
quines t’agraden més i el motiu.

Posteriorment, comenteu-ho en parelles.

Resposta oberta. És important que tots hi participin i que es promogui l’escolta activa per 
part del grup d’alumnes.

Pàgina 10
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4 >> Ètica professional

9·· Per què s’afi rma que la professió d’educador infantil pot plantejar més confl ictes 
ètics que altres professions?

Perquè aquests problemes ètics augmenten quan, com en el cas de l’educador infantil, es 
tracta amb famílies i nens que, per la seva edat o circumstàncies, es troben en situació 
d’especial fragilitat.

10·· Què és l’ètica professional? Per què consideres que són importants els principis 
ètics?

És el conjunt de principis i normes morals que regulen l’activitat professional.

Resposta oberta.

11·· Formeu grups de 4 alumnes i plantegeu situacions concretes del treball diari de 
l’educador infantil en què es posin en pràctica els principis ètics estudiats a la unitat.

–  Respecte a la persona i protecció dels drets humans. Per exemple, quan es manté la 
confi dencialitat sobre les dades conegudes del nen o de la seva família, i no se cedeixen 
aquestes dades sense la corresponent autorització.

–  Responsabilitat. Per exemple, assumir obertament algun oblit o equivocació, com da-
vant d’un retard.

–  Interès superior del nen. Per exemple, en la planifi cació d’activitats han de tenir priori-
tat les necessitats i els gustos dels nens per davant de les nostres pròpies preferències.

–  Independència. Per exemple, desenvolupar les seves pròpies responsabilitats sense ne-
cessitat de comptar constantment amb l’aprovació del mestre d’Educació Infantil.

–  Lleialtat. Per exemple, mantenir els coneixements actualitzats i introduir els nous apre-
nentatges en la pràctica professional diària del centre de treball.

–  Honestedat i sinceritat. Per exemple, en la transmissió d’informació a pares sobre els 
vertaders progressos dels seus fi lls.

–  Competència professional. Per exemple, preparar bé les activitats a desenvolupar amb 
els nens.

–  Interdisciplinarietat. Per exemple, en qualsevol reunió de l’equip de treball del centre.

12·· Debateu a classe quins principis ètics són més importants. Al fi nal, heu d’arribar 
a un acord pel qual els principis ètics estudiats quedin jeràrquicament ordenats, de 
major a menor importància.

Resposta oberta. És una activitat en gran grup, que pot ser dirigida pel professor o bé 
plantejar-se com un treball en petits grups per després fer-ne una posada en comú a la 
pissarra.

13·· Un altre dels principis ètics que han de considerar els professionals que manegen 
informació de caràcter personal és el de la confi dencialitat. Investiga quin és el seu 
signifi cat i quines són les implicacions per als professionals de l’educació i, concreta-
ment, per a l’educador infantil.

Confi dencialitat és la qualitat de confi dencial: que es diu o es fa en confi ança i amb segu-
retat recíproca entre dos o més individus. Es tracta d’una propietat de la informació que 
pretén garantir l’accés només a les persones autoritzades.

Quan es produeix informació confi dencial (una entrevista, un document, un informe, 
etc.), els responsables decideixen qui té dret a accedir a les dades.

En algunes professions i ofi cis, la confi dencialitat s’associa a un principi ètic. Aquest és el 
cas del secret professional que no han de violar els metges o els psicòlegs. Una situació 
similar es produeix amb els periodistes quan garanteixen la protecció d’una font. Això és 
extensible als educadors infantils.

Pàgina 17



6Unitat 1 - L’educador infantil

5 >> Qualitats personals de l’educador infantil

14·· Valora al teu quadern, en una escala de l’1 al 10, com creus que actuaràs com a 
educador respecte de cada una de les qualitats recollides a la taula superior.

Resposta oberta. El docent pot recollir les impressions dels alumnes, especialment en les 
variables en què la puntuació hagi estat inferior, i fer propostes sobre la forma de millorar.

15·· Dialoga amb el teu professor sobre el signifi cat de les qualitats recollides a la taula 
que no sàpigues bé a què es refereixen o demana’n exemples als teus companys.

Resposta oberta.

16·· De les qualitats que afavoreixen una adequada relació amb els nens, podríeu ima-
ginar una possible situació a l’aula en què es posés de manifest cada una d’aquestes 
qualitats?

Millor proposar l’activitat en gran grup per tal que sorgeixin més idees:

–  Estabilitat emocional: evitant enuigs desproporcionats o canvis bruscos d’humor.
–  Seguretat en si mateix, fermesa i autoestima: proposar activitats adequades al seu ni-

vell evolutiu que estiguin curosament preparades i seleccionades.
–  Paciència: davant de la no consecució immediata d’objectius.
–  Alegria, capacitat de gaudir de les petites coses: gaudir de la mera companyia dels nens.
–  Consistents quan han d’establir límits a les actuacions dels nens: aplicar-los sempre els 

càstigs de forma proporcional i amb mesura.
–  Sensibilitat: a les necessitats i característiques diferents de cada nen.
–  Espontaneïtat: capacitat d’incorporar tasques o fer propostes no planifi cades.
–  Expressivitat, amb capacitat per a la comunicació verbal i no verbal, sobretot a nivell 

no verbal (gesticulant en les cançons o explicacions).
–  Observadors: de les situacions d’interacció entre els nens.
–  Capacitat per conèixer cada nen individualment: tractar els nens de forma diferenciada, 

com a individus únics.

Solucionari de les activitats fi nals

Pàgina 19 .: CONSOLIDACIÓ :.

1·· Quina norma estableix la competència general del Tècnic Superior en Educació 
Infantil?

El Reial Decret 1394/2007.

2·· Busca, amb l’ajuda d’Internet, les diferències existents entre la normativa estatal 
que regula la professió del Tècnic Superior en Educació Infantil al portal del Ministeri 
d’Educació http://todofp.es i la mateixa normativa per a l’àmbit de Catalunya a la pà-
gina web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, www.xtec.
cat/web/curriculum/professionals/fp, i posteriorment exposa-les al teu quadern.

Àmbit estatal: Reial Decret 1394/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de 
Tècnic Superior en Educació Infantil i se’n fi xen les ensenyances mínimes.

A l’àmbit autonòmic de Catalunya: està regulat pel mateix Reial Decret 1394/2007 i el 
Departament d’Ensenyament, a més, proposa 3 documents:

–  Una fi txa resum amb la informació més rellevant traduïda al català.
–  Un document referent als mòduls professionals que s’imparteixen al cicle.
–  Un document d’orientacions de funcionament del cicle formatiu.

Tots aquests documents parteixen de la normativa estatal (Reial Decret 1394/2007).

Pàgina 18
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3·· Formeu grups de 6 alumnes i, al vostre quadern, recolliu les qualitats personals de 
l’educador infantil estudiades a la unitat que considereu que teniu. Després, classifi -
queu-les en les categories següents:

a) Les que poden benefi ciar la relació amb els pares.
b) Les que poden benefi ciar la relació amb els nens.
c) Les que poden benefi ciar la relació amb els educadors.

Resposta oberta.

(Simpatia, creativitat, paciència, sociabilitat, amabilitat, capacitat de negociació...).

4·· Quines raons justifi quen la necessitat de col·laboració entre els pares i l’educador 
infantil?

L’educador podrà fer una intervenció més precisa com més informació li pugui facilitar 
la família del nen, ja que així aconseguirà un coneixement més específi c i complet de les 
necessitats del nen.

Per la seva banda, en aportar informació sobre els reeiximents i els progressos del menor, 
l’educador també afavoreix un major coneixement dels menors als seus propis pares.

Els pares també poden col·laborar en els propòsits educatius del centre si se’ls faciliten.

5·· Quins avantatges i inconvenients té el treball en equip? Enumera actituds i compor-
taments que afavoreixin el treball grupal.

Avantatges Inconvenients Actituds 
i comportaments

Permet el coneixement 
d’altres professionals.
Amplia els coneixements de 
l’educador.
Afavoreix actituds de 
respecte i ajuda.

No se n’ha estudiat cap, 
encara que es podria 
argumentar la necessitat 
d’invertir més temps i 
esforç, en línies generals.

Esforç col·lectiu per a 
l’assoliment dels objectius 
previstos.
Esforç personal de cada un 
dels integrants.
Participació activa.
Autodisciplina.
Capacitat d’escolta.

6·· Quin tipus de comportaments són èticament reprovables en un educador infantil?

Se’n poden citar molts; per exemple, una defi cient preparació, la falta de respecte envers 
els nens, la falta de coherència entre el que es diu i el que es fa, etc.

7·· Creus que la professionalitat de l’educador infantil condiciona la qualitat de l’es-
cola infantil? Per què?

Sí. A més qualitat de l’escola infantil, més s’afavoreix l’efi ciència i l’efi càcia dels educa-
dors; per exemple, qualitat pel que fa a gestió d’horaris o tipus de materials de què es 
disposa en un centre.

.: APLICACIÓ :.

1·· Busca cursos de formació especialitzada i complementària adreçats a educadors 
infantils i elegeix els que et cridin l’atenció i estaries disposat a realitzar.

Es pot fer en centres de formació d’organitzacions empresarials, sindicats, associacions i 
serveis d’ocupació, i també en empreses privades de formació.

2·· Formeu parelles d’alumnes i elaboreu un petit qüestionari sobre els aspectes que 
són de l’interès de l’educador infantil pel que fa a la situació de la professió i la pros-
pecció corresponent, i també sobre els aspectes que es consideren més difícils en la 
professió.

Resposta oberta. Pot incloure aspectes relatius a les condicions laborals: salari, vacances, 
horaris, etc., o bé sobre tasques per realitzar, mitjans disponibles, oferta de formació 
contínua o cursos d’especialització, etc.
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3·· Com a membres d’un equip educatiu que mantenen una reunió de treball, debateu 
intentant arribar a una conclusió sobre les qüestions següents:

a) El programa d’activitats i el calendari d’una ludoteca de barri.
b) Les dates de les reunions de pares d’una escola infantil.

a) Les activitats que s’inclouen en el programa de la ludoteca seran:

–  Jocs.
–  Tallers.
–  Projeccions.
–  Sortides o excursions.
–  Contacontes, etc.

El servei de ludoteca es desenvoluparà en dos cicles anuals:

–  Del 15 de setembre al 14 de juny en horari de tarda, de dilluns a divendres, entre les 
17.30 i les 20.30 hores, i en horari de matí, els dissabtes, entre les 10.30 i les 13.30 
hores.

–  A l’estiu (juliol i segona quinzena d’agost), en horari de matí, de dilluns a divendres, 
entre les 9.30 i les 13.30 hores, on es realitzarà la “ludoteca d’estiu”, la qual es de-
senvoluparà per quinzenes i on no serà necessari haver participat en la ludoteca en el 
període de setembre a juny.

b) Resposta oberta, encara que se’n sol celebrar una a principi de curs, una altra al segon 
trimestre i una última a fi nal de curs.

4·· Formeu grups de 6 alumnes, repasseu l’apartat 5 “Qualitats personals de l’educa-
dor infantil” de la unitat i responeu les preguntes següents:

a) De quines formes es podrien desenvolupar les qualitats personals de l’educador 
infantil estudiades?
b) Quines d’aquestes qualitats personals de l’educador infantil considereu que depe-
nen més del caràcter de cada un i quines són més fàcilment modifi cables a través de 
l’experiència?

a) A través de la pràctica professional, principalment. També a través de cursos de forma-
ció i/o perfeccionament. O fi ns i tot mitjançant l’observació i l’aprenentatge (de profes-
sors que presenten aquestes qualitats). Per últim, mitjançant la pròpia autoavaluació (de 
la nostra pràctica diària) i amb el propòsit de millora contínua.

b) Més relacionades amb el caràcter: estabilitat emocional, sentit de la responsabilitat, 
empatia, obertura o creativitat.

Encara que totes les variables de la personalitat estan determinades pel caràcter i les 
pròpies experiències personals.

5·· Elabora en una cartolina un codi deontològic vàlid per a l’educador infantil.

Es poden seguir els principis d’aquest codi ètic de la professió docent:

www.irakasleen-ue-gasteiz.ehu.es/p252-content/es/contenidos/informacion/centro/
es_centro/adjuntos/C%C3%B3digo%20Deontol%C3%B3gico0001.pdf    

6·· Amb la fi nalitat de comprovar i/o entrenar les vostres habilitats de diàleg i escolta, 
debateu sobre un tema d’actualitat o una problemàtica social, per exemple, sobre la 
televisió i la societat actual. Dividiu l’aula en dos grups. Un grup ha de defensar la 
postura a favor i l’altre la postura en contra.

El grup haurà de ser avaluat en els aspectes següents:

–  Arguments aportats (lògics, dades, etc.).
–  To de veu.
–  Èmfasi en els punts importants.
–  Expressió verbal: vocabulari, temps, etc.
–  Comunicació no verbal: gestos, postura, etc.
–  Capacitat d’escolta.
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1·· Formeu grups de 4 alumnes i elaboreu una descripció teòrica de cada una de les 
competències genèriques vistes a l’article. Per fer-ho, penseu com es refl ecteixen  
aquestes habilitats en la pràctica de l’educador infantil.

–  Preocupació per l’ordre i la qualitat: es refl ecteix en el continu seguiment i control 
del treball i la informació, així com en l’optimització dels recursos disponibles i en 
la insistència en què les responsabilitats i les funcions assignades estiguin clares. El 
treball de l’educador infantil implica la realització de tasques variades que en conjunt 
contribueixen a l’assoliment del resultat esperat. Cada tasca s’ha de dur a terme amb 
minuciositat i detall per obtenir els estàndards de qualitat marcats.

–  Flexibilitat: és l’habilitat d’adaptar-se i de treballar efi caçment en diferents i variades 
situacions i amb persones o grups diversos. Aquest professional presta els seus serveis 
en diferents àmbits i en circumstàncies particulars, per la qual cosa ha d’adaptar el seu 
treball a les diferents exigències del dia a dia.

–  Orientació al client: implica un desig d’ajudar o servir als usuaris, de satisfer les seves 
necessitats. Aquests professionals tenen un tracte directe amb ells, tant com a treballa-
dors autònoms com a contractats en una organització. Han de mostrar una bona disposi-
ció i atenció, buscant sempre la satisfacció dels seus requeriments.

–  Iniciativa: es refereix a identifi car un problema, obstacle o oportunitat, o bé a dur a ter-
me accions per donar-hi resposta. Pel seu propi contingut funcional, aquests professio-
nals han de fer front a múltiples incidències en el desenvolupament del procés d’atenció 
als usuaris, han de tenir iniciativa i capacitat de resposta per buscar una solució.

–  Comprensió interpersonal: implica volen entendre els altres. És l’habilitat per escoltar, 
entendre correctament els pensaments, els sentiments o les preocupacions dels altres 
encara que no s’expressin verbalment o només s’expressin parcialment. Aquesta habili-
tat és necessària a l’hora de prestar una atenció personalitzada als usuaris, de manera 
que empatitzi i comprengui les seves necessitats i els seus problemes.

–  Professionalitat: es refereix a divulgar els estàndards de comportament a través de les 
pròpies accions. Encara que aquesta és una competència vàlida per a tot tipus d’ocu-
pacions, el professional que tracta directament amb persones ha de ser conscient de la 
importància del seu treball, ja que afecta directament el benestar de les persones a les 
qual atén.

2·· Afegiu un exemple de moments en què aquestes competències genèriques es posin 
a la pràctica per part de l’educador infantil, ja sigui en l’educació formal o en l’edu-
cació no formal.

Resposta oberta.

Solucionari de les activitats de la revista administrativa

Pàgina 23


