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RESUM
La matèria proposa un acostament a l’escola infantil des d’una perspectiva multidisciplinària de caràcter
històric, polític, legislatiu i comparat, articulant els seus continguts de manera que es permeta una
aproximació al coneixement dels seus fonaments i models teòrics, de la seua evolució històrica i dels
corresponents condicionants polítics i legislatius, descrivint i explicant, així mateix, les raons de la seua
ubicació “en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l’internacional”, i proporcionant la
possibilitat d’un acostament a les “experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en
educació infantil” amb la finalitat de l’adquisició de sabers que els permetran unes futures pràctiques
escolars renovadores.
Tenint en compte les consideracions anteriors, la guia docent de l’assignatura `L’Escola de l’Educació
Infantil´, es desenvolupa en els apartats que segueixen a continuació
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No hi ha restriccions de matrícula relacionades amb altres assignatures del pla d'estudis.
"L'assignatura manté relacions evidents amb altres disciplines que l'alumne pot haver cursat abans/al
mateix temps i li confereix un cert bagatge conceptual que ajudarà a consolidar els marcs teòrics
d'anàlisi i estudi de matèries com: l'Estructura Social i Educació, l'Organització i direcció de centres, la
Història de l'Escola, o la Sociologia de l'Educació, entre les més significatives".

COMPETÈNCIES
1324 - Grau de Mestre/a en Educació Infantil -Ontinyent- Expressar-se oralment i per escrit correctament i adequadament en les llengües oficials de la
comunitat autònoma.
- Utilitzar amb solvència les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eines de treball
habituals.
- Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten
l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles;
canvis en les relacions de gènere i intergènere; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i
inclusió social i desenvolupament sostenible; i també promoure accions educatives orientades a la
preparació d'una ciutadania activa i democràtica, compromesa amb la igualtat, especialment entre
homes i dones.
- Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individual.
- Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis
científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
- Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.
- Reconèixer la identitat de cada etapa i les seues característiques cognitives, psicomotores,
comunicatives, socials i afectives.
- Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula en contextos multiculturals i
de coeducació.
- Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada
estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les
situacions de treball a l'aula i en l'espai de joc.
- Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de
dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.
- Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la
pràctica i la realitat, així com contribuir a la innovació i a la millora en educació.
- Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents
capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge, així com adquirir recursos per a afavorir la seua
integració.
- Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
- Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
- Valorar la importància del treball en equip i especialment pel que fa als diferents professionals que
treballen en educació infantil
- Participar en l'elaboració i el seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
- Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.
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- Coneixement dels principis i estratègies per a dissenyar un centre d'educació infantil de 0-3 anys.
- Capacitat per a dirigir i coordinar l'equip de professionals i tècnics que constitueixen la plantilla en un
centre de 0-3 anys.
- Analitzar i valorar la relació entre els principis establerts en el projecte curricular d'educació infantil i
la necessària coordinació amb el primer cicle d'educació primària.
- Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de
l'educació.
- Valorar i entendre el període d'educació infantil com un conjunt de vivències i experiències que es
dissenyen perquè cada infant se senta protagonista de la seua vida.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
• Explorar la gènesi del concepte actual de Primera Infància, els seus trets i contextualització en
distintes realitats socioeducatives per a comprendre la diversitat d’enfocaments pel que fa a la seua
educació i atenció i processos que han determinat el discurs de la seua teoria i pràctica en el present.
• Conéixer, interpretar i distingir les diferents teories, orientacions i plantejaments establits entorn de
l’Educació i Atenció de la Primera Infància i la seua relació amb les polítiques del nostre entorn.
• Identificar el dret a l’educació durant la primera infància definit en diferents instruments i disposicions
internacionals, així com els factors principals que han influenciat la provisió, desenvolupament i
expansió de les institucions educatives per a la primera infància comprenent des del nivell de l’agenda
global fins al d’implementació de dispositius locals.
• Analitzar quins són els aspectes sobre les polítiques i institucions d’Educació i Atenció de la Primera
Infància en què els organismes internacionals (UNESCO, OCDE, UNIÓ EUROPEA…) convergixen i
les principals tendències en les directrius internacionals, diferenciant la seua filosofia educativa i els
seus àmbits d’actuació.
Examinar la política i legislació espanyola en el que competix a les institucions d’Educació Infantil i
comparar diverses experiències singulars d’Escola Infantil en diferents entorns.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. UNA PERSPECTIVA DE L'EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'EDUCACIÓ I ATENCIÓ DE LA PRIMERA
INFÀNCIA
Tema 1.- Aproximació històrica de l'educació i atenció de la primera infància en les societats europees.

2. LA IMPORTÀNCIA I EXTENSIÓ DE LA PROVISIÓ DELS SERVICIS DEDUCACIÓ I ATENCIÓ PER
A LA PRIMERA INFÀNCIA EN UN MÓN GLOBALITZAT
Tema 2. La concepció de l'educació i atenció per al desenvolupament integral de la primera infància en
el context global.
Tema 3: L'impuls de polítiques favorables a la provisió i expansió de l'educació i atenció de la primera
infància des d'una perspectiva internacional.
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3. CONTEXTUALITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ I ATENCIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA EN LA UNIÓ
EUROPEA
Tema 4. Avanços, desafiaments i tendències de les polítiques per a la primera infància en la realitat
actual de la Unió Europea (UE)

4. EL PRESENT DE L'ESCOLA INFANTIL A ESPANYA
Tema 5. L'educació i atenció de la primera infància a Espanya: desafiaments i tendències actuals.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Estudi i treball autònom
TOTAL

Hores
45,00
67,00
112,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Classes teòriques
Exposició de continguts per part del professor o dels alumnes, per a justificar, emmarcar i aclarir els
diferents continguts temàtics.

Classes pràctiques
Lectura, anàlisi i valoració crítica de fonts. Comentaris individuals i grupals de textos pedagògics.

Seminaris i Tallers
Estudi i aprofundiment en experiències particulars d’educació infantil a Espanya i en contextos
internacionals.

Estudi i treball autònom
Estudi relacionat amb les classes teòriques, pràctiques, seminaris i tallers, sobre els continguts de la
matèria.

Estudi i treball en grup
Disseny, elaboració i presentació escrita i oral de treballs en grup.
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Tutories
Revisió i orientació del treball individual i en grup.

Activitats complementàries
Tasques optatives d’aprofundiment propostes pel propi alumne.

AVALUACIÓ
L’avaluació dels alumnes podrà contemplar els aspectes següents:
Avaluació contínua:
- Control de lectures específiques sobre la matèria (articles de revistes o capítols de llibres) a través de
xicotets qüestionaris. Podrà realitzar-se abans o després de cada nucli temàtic.
- Avaluació dels treballs personals i/o en grups reduïts sobre temes indicats pel professor, valorant,
especialment: les habilitats de recerca bibliogràfica i informació; l’organització temporal del treball
realitzat; l’organització d’idees i arguments expressats; la redacció i exposició adequades; criteris
científics (índex, presentació, cites, conclusió, annexos, etc.). Podrà fer-se de forma oral u escrita,
individual o col•lectiva.
Activitats comunes (conferències, seminaris, etc.)
Avaluació final:
- Prova objectiva o prova escrita/oral dels temes del programa.
Es valorarà, de forma especial, l’adequada adquisició i comprensió dels coneixements.
Autoavaluació:
Valoració, per part de l’estudiant, del procés i resultats de l’aprenentatge..

REFERÈNCIES
Bàsiques
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- Referències bàsiques
ANCHETA ARRABAL, A.: La Escuela Infantil Hoy: Perspectivas Internacionales de la Educación y
Atención de la Primera Infancia.Valencia. Tirant Lo Blanch, 2011.
AMEI:Documentos Internacionales relacionados con la Educación Infantil. Enciclopedia online de
AMEI. http://www.waece.org/enciclopedia/index.php (Acceso en enero de 2008).
AUBREY, C., DAVID, T. y THOMPSON, L.: Researching Early Childhood Education: Methodological
and Ethical Issues. London. Falmer Press, 2000.
BAIRRÃO, J. y TIETZE, W.: A Educação Pré-Escolar na União Europeia. Lisboa. Instituto de
Inovação Educacional, 1995.
BENNETT, J.: Early Childhood Services in the OECD Countries. Review of the Literature and Current
Policy in the Early Childhood Field. Florence. UNICEF, Innocenti Research Centre, 2008.
BROOKS-GUNN, J. y BERLIN, J. L. (eds.): Early Childhood Development in the 21st century. New
York. Teachers College Press, 2003.7
CHAZAN, Sr.: International Research in Ear1y Childhood Education. Windsor. NFER Publishing
Company, 1978.
Cochran,M. (ed.): International Handbook of Child Care Policies and Programs. Westport, CT.
Greenwood Pres, 1993.
DAHLBERG, G. y MOSS, P.: Ethics and Politics in Early Childhood. London y New York. Routledge
Falmer, 2005.
DAVID, T.: Educating our youngest children. European perspectives. London. Paul Chapman
Publishing Limited, 1993.
DAVID, T. (ed.): Researching Early Childhood Education. European Perspectives.London, Paul
Chapman, 19

Complementàries
- AMEI: Documentos Internacionales relacionados con la Educación Infantil. Enciclopedia online de
AMEI. http://www.waece.org/enciclopedia/index.php
BENNETT, J.: Early Childhood Services in the OECD Countries. Review of the Literature and Current
Policy in the Early Childhood Field. Florence. UNICEF, Innocenti Research Centre, 2008.
CAMERON, C. y MOSS, P.: Care Work in Europe: current understandings and future directions,
London. Routledge, 2007.
GARCÍA GARCÍA, M.: Propuesta y validación de un modelo de calidad en Educación Infantil. Madrid.
Universidad Complutense de Madrid, 2002.
GÓMEZ-CAMINERO GARCÍA, R. (coord.): La educación infantil a debate. Actas del I Congreso
Internacional de Educación Infantil. Granada, 1998.
GONZÁLEZ-AGAPITO, J.: La educación infantil. Lecturas de un proceso histórico en Europa.
Barcelona. Ediciones Octaedro, 2003.
PENN, H.: Early Childhood Education and Care. Key Lessons from Research for Policy Makers.
Brussels. Nesse, 2009. http:// www.nesse.fr/nesse_top/tasks/analytical-reports/ecec-report_pdf
RUXTON, S.: Child Well Being and Quality of Childcare. European Commission. Employment, Social
Affairs and Equal Opportunities DG. European Alliance for Families, 2011.
UNESCO: Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2007: Bases sólidas. La atención y
educación de la primera infancia. Paris. UNESCO, 2006.
UNICEF: El cuidado infantil en los países industrializados: transición y cambio. Report Card Innocenti
Nª8. Florencia.
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
1. Continguts: Es mantenen els continguts inicialment recollits en la guia docent.
2. Volum de treball i planificació temporal de la docència:
- Possible reducció del pes d'unes activitats (prova objectiva).
- Sessions programades en les mateixes dates i hores amb la mateixa duració.
3. Metodología docente:
1. Pujada de materials a l'Aula virtual 2. Proposta d'activitats per aula virtual 3. Videoconferència
síncrona BBC 4. Videoconferència asíncrona BBC 6. Transparències locutades 7. Debats a l'Aula Virtual
9. Desenvolupament de projectes 10. Tutories mitjançant videoconferència, correu electrònic,
missatgeria de l'Aula virtual o fòrum específic de l'Aula Virtual. 11. Sessions de treball autònom
Per a substituir les classes presencials: 1-2-3-4-5-11
Per a realitzar exercicis pràctics sobre els continguts: 2-3-7-8-11
Per a realitzar tutories: 7-10
4. Avaluació:
- Increment del pes en la nota final de l'avaluació contínua.
- Prova objectiva (tipus test) en Aula virtual i/o Prova escrita oberta (examen tradicional) però distribuït
en aula virtual en un període limitat el dia i l'hora fixada oficialment per la Facultat de Magisteri. Seguint
les orientacions emeses pels responsables de la UV s'apostarà per atorgar major percentatge de la
qualificació final al procés d'avaluació contínua. En coherència amb això, el professorat dels grups podrà
modificar el pes inicial assignat a la prova objectiva en la qualificació final de la matèria, el rang de la
qual oscil·larà entre un mínim del 30% i un màxim del 40%.
5. Bibliografia
- Una part de la bibliografia recomanada es manté perquè és accessible, però també podrà substituir-se
part d'aquesta per una altra complementària disponible en línia.
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