PERFIL DEL GRADUAT EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL
Una persona responsable, respectuosa, empàtica, amb valors ètics i preocupació pels
altres i el món, que estimi la seva feina i l'afronti amb il·lusió i esperit positiu.
Una persona formada i amb coneixement per a decidir amb criteri davant cada situació
quina és la millor actuació possible
Una persona compromesa amb l'educació del seu entorn i que per tant participa i
col.labora en tot allò que pot contribuir a la millora de la qualitat de l'educació
Una persona conscient de la necessitat d'invertir un temps en la formació al llarg de la
vida professional
Una persona que participa de grups de discussió i de treball
Una persona que llegeix, que es preocupa d'informar-se, que s'interessa per la cultura
del seu entorn, oberta a les manifestacions culturals ciutadanes

OBJECTIUS DEL GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL
Formar professionals de l'educació infantil en els àmbits següents:






Primera infància des d'una perspectiva globalitzadora i integradora.
Àrees curriculars de l'educació infantil, criteris d'avaluació i coneixements didàctics.
Disseny i regulació d'espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin
les necessitats educatives dels alumnes, la igualtat de gènere i el respecte als
drets humans.
Foment de la convivència tant a l'aula com fora de l'aula, amb comprensió sobre la
funció, les possibilitats i els límits de l'educació.

SORTIDES PROFESSIONALS DEL GRADUAT EN MESTRE EN EDUCACIÓ
INFANTIL
Algunes de les sortides professionals dels graduats són:
 Centres escolars de titularitat pública o privada corresponents a l'etapa
d'educació infantil (llars d'infants o parvularis).
 Aules hospitalàries.
 Empreses dedicades a l'educació en àmbits no formals.
 Serveis educatius de museus i institucions culturals.
 Empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius, etc.
 Exercir la professió regulada de mestre/a d'educació infantil en l'etapa de 0 a 6
anys.
 Treballar en empreses que ofereixen serveis educatius o crear una empresa
pròpia que ofereixi servei de qualitat a l’escola o les famílies en l’àmbit de
l’educació.

