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CiènCies soCials i Jurídiques

EdUcació infanTiL

En què consisteix?
el principal objectiu dels estudis és capacitar per 
a la professió de mestre d’educació infantil.
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Quin perfil has de tenir?

  Capacitat de relació, de diàleg i d’escolta.
  Capacitat de treball en equip.
  Capacitat d’iniciativa.
  interès per l’ensenyament.
 interès per treballar amb la primera infància.
 Capacitat de relació dels diferents àmbits de coneixement.
 iniciativa per a la dinamització de grup. 
 interès per adquirir destreses i estratègies d’intervenció 

sobre aspectes organitzatius.

Facultat d’educació
serveis administratius:
edifici Guillem Cifre de Colonya
Tel.: 971 25 99 76 
        971 25 95 50
        971 17 28 00
secretaria.gc@uib.cat

Quines sortides 
professionals tindràs?

 Com a mestre/a d’educació 
infantil.

Competències personals relacionals, que inclouen, 
entre altres, la capacitat per fomentar la convivència i 
la resolució pacífica de conflictes. 
Competències academicodisciplinàries com, per 
exemple, la capacitat per analitzar les implicacions 
educatives de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Competències professionals relacionades amb la 
capacitat per abordar l’aprenentatge de llengües en 
contextos multiculturals i multilingües.

Quines competències adquiriràs?

alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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Bases didàctiques i disseny Curricular*
desenvolupament Cognitiu i lingüístic en la Primera infància*
Pensament i Contextos educatius Contemporanis*
llengua Catalana i la seva didàctica* 
Fonaments de l’educació Musical: Vocal, auditiva i rítmica 

organització i Gestió educatives*
sociologia, Convivència i educació*
la llengua a l’aula d’infantil: del Plaer de la lectura al Joc 
de l’escriptura 
Models educatius en la Primera infància*
optatives

estratègies d’intervenció educativa en la Primera infància ii*
Coneixement del Medi natural i la seva didàctica
Trastorns del desenvolupament*
el Pensament Matemàtic i la seva didàctica 
optatives

Pràcticum i (0-3) 
reflexió i innovació educativa
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educació inclusiva*
observació i documentació*
Psicologia de l’educació*
educació artística i estètica. Fonaments de l’art Plàstic i Visual 
estratègies d’intervenció educativa en la Primera infància i*

desenvolupament i educació socioemocional en la 
Primera infància*
Habilitats lingüístiques per a l’educació infantil 
l’educació Corporal i Musical del Mestre 
desenvolupament Psicomotor en la Primera infància*
la representació escènica a l’escola infantil 

la uiB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

sabies que... 
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CiènCies soCials i Jurídiques

EdUcació infanTiL

Mitjans i recursos Tecn. en el Procés* 
d’ensenyament - aprenentatge en la Primera infància
literatura universal Catalana per a l’educació infantil
llengua espanyola: estratègies per a la Comunicació*
Projectes artístics en la Primera infància 
Família i escola

Pràcticum ii (3-6) 
Treball de Fi de Grau
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*Formació bàsica obligatoris optatius
Treball de Fi 

de Grau

48

Pràctiques 
externes

 crèdits EcTs: 240

darrera aCTualiTzaCió: deseMBre de 2018
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