COMPETÈNCIES
INFANTIL

DEL

GRAU

EN

MESTRE

EN

EDUCACIÓ

Competències bàsiques
CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una
àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a
un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp
d'estudi.
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o
vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrarse per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la
seva àrea d'estudi.
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a
un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge
necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
Competències generals
G1 - Conèixer, respectar i fomentar els drets fonamentals de les persones.
G2 - Preocupar-se per l'actualització dels coneixements professionals i assumir la
necessitat de la formació permanent.
G3 - Establir relacions sistèmiques entre diferents àmbits del coneixement.
Competències transversals
T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves
dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor
i la qualitat en l'exigència professional.
T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la
trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents
realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves
realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament
professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els
processos professionals i d'investigació.

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i
complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns
presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.
T5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els
valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques
basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social.
T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en
la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la
forma i el contingut.
T7 - Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vista a una millora
personal i professional i l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i
conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i
econòmiques diverses.
Competències específiques
E1 - Identificar i comprendre els elements claus i les característiques generals del
desenvolupament infantil per a una intervenció educativa que atengui les necessitats
especials d'aquesta etapa.
E2 - Integrar i promoure pràctiques globalitzadores basades en els principis
psicopedagògics, metodològics i educatius i en la relació positiva entre l'adult i els
iguals en coherència a les teories de l'aprenentatge pròpia d'aquesta etapa.
E3 - Dissenyar i planificar ambients i seqüències d'aprenentatge que permetin el
desenvolupament i la promoció del currículum a través de l'adequació dels materials i
del foment del joc.
E4 - Desenvolupar processos d'avaluació dels aprenentatges, a nivell individual i de
grup, emprant les tècniques i estratègies d'observació i documentació pedagògica.
E5 - Actuar en contextos de diversitat i inclusió en col·laboració amb la família i els
diferents professionals i serveis aplicant estratègies i recursos que redueixin les
barreres cap a l'aprenentatge i promoguin el desenvolupament individual.
E6 - Analitzar, reflexionar i promoure el valor de la funció docent en relació a la
comunitat educativa, a la societat en general ia la cultura.
E7 - Gestionar i fomentar els processos propis d'ensenyament i aprenentatge a través
de la funció tutorial a l'aula d'educació infantil en un entorn de convivència i
comunicació afectiva.
E8 - Adquirir els sabers bàsics de la construcció del coneixement per integrar-los en
proposta didàctiques que promoguin processos d'aprenentatge significatius.
E9 - Promoure l'aprenentatge del llenguatge i les llengües en l'educació infantil i en
entorns multilingües a través de diferents estratègies i recursos que fomentin la
sensibilitat literària i les competències comunicatives.
E10 - Comprendre el marc legislatiu i organitzatiu del sistema educatiu i de l'educació
infantil, a nivell nacional i internacional, per conèixer noves polítiques educatives que
fomentin la millora de la qualitat de l'educació.

E11 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i els diferents
llenguatges audiovisuals valoritzant les potencialitats comunicatives i creatives dels
mateixos.

