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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22024 - Pràcticum I (0-3)
Crèdits 20.4 presencials (510 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 24 totals (600

hores).
Grup Grup 11, 2S, Eivissa(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María Nieves García Ferrer No hi ha sessions definides

Gemma Tur Ferrer

gemma.tur@uib.es
11:00h 13:00h Dimecres 26/09/2011 31/07/2012 Despatx 2

11:00h 12:00h Divendres 26/09/2011 30/01/2012 Seu Evissa i

FormenteraSebastiana Vadell Hernández

tiana.vadell@uib.es 09:30h 10:30h Divendres 30/01/2012 30/06/2012 Seu Evissa i

Formentera

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Infantil Pràctiques externes Tercer curs Grau

Contextualització

El Practicum I pertany al mòdul denominat Practicum en el que a més s’inclou Practicum II i el Treball de fi
de grau. La finalitat d’aquest mòdul és formar als estudiants en la seva formació professional en els centres
d’educació Infantil i suposa el desenvolupament de les competències personals-relacionals, acadèmiques i
professionals treballades en les diferents assignatures.

El període de pràctiques significa pels alumnes un espai i temps privilegiats per conèixer la realitat educativa
i té com a finalitat establir ponts entre els coneixements teòrico-pràctics, adquirits en l’àmbit acadèmic, i
els que es construeixen en l’àmbit professional. Tanmateix es fa necessari l’integració dels dos tipus de
coneixements, teòric i experiencial, i es requereixen marcs de diàleg en els que hauran de participar els
estudiants, el professorat dels centres i els professorat de la universitat. El Practicum permet als alumnes
confirmar la seva vocació així com la capacitat professional, prendre consciència dels seus punts forts i
les limitacions i, amb el suport dels tutors, prendre decisions de millora en relació al seu desenvolupament
professional i personal.
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El Practicum I es realitzarà a les Escoles Infantils 0-3.

Requisits

Essencials

Per a la realització del Pràcticum I serà necessari haver superat el 80% de les matèries de primer i segon curs.

Competències

Al llarg del període de pràctiques es pretén formar a l’alumnat en una sèrie de competències bàsiques
necessàries per desenvolupar l’acció professional (Bunk, 1994) – tècniques, metodològiques, participatives
i personals- que es relacionen directament amb els quatre aprenentatges o sabers fonamentals proposats per
Delors (1996) – saber, saber fer, saber estar i saber ser.

Específiques

1. CE1. Capacitat per desenvolupar un autoconcepte professional positiu i ajustat, prenent consciència de
les capacitats i limitacions pròpies..

2. CE3. Capacitat per adquirir estratègies de treball col•laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la
pluralitat de perspectives, el contrast d’opinions i el respecte a la diversitat..

3. CE13. Capacitat per analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació
de l’educació infantil..

4. CE14. Capacitat per analitzar des d’una visió crítica i constructiva els models organitzatius i contextos
educatius actuals..

5. CE31. Capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la
tasca docent i promoure projectes innovadors.

Genèriques

1. CG2. Capacitat per fomentar la convivència creant contextos de benestar i tranquil•litat, i abordant la
resolució pacífica dels conflictes.

2. CG4. Capacitat per mantenir una actitud ètica i compromesa amb la professió docent en el marc d’una
ciutadania democràtica, responsable i solidària.

3. CG5. Capacitat per promoure una imatge digna de la infància i el respecte als drets dels infants..
4. CG21. Capacitat per desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació.
5. CG23. Capacitat per desenvolupar habilitats socials que facilitin la comunicació i el diàleg i disposar

d’estratègies per el treball col•laboratiu amb les famílies.
6. CG29. Capacitat en l’adquisició d’estratègies per l’aprenentatge autònom.
7. CG30. Capacitat per observar, analitzar i documentar els processos educatius.

Continguts

L’objectiu principal de la formació inicial del professorat ha d’orientar-se a facilitar la construcció d’un
pensament pedagògic autònom i crític. Tanmateix el/la mestre/a transforma el seu coneixement en el moment
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en que la reflexió sobre la pràctica i el contrast d’interpretacions evidencien les dificultats pròpies en les
seves concepcions i teories pedagògiques o reconèixer les pròpies limitacions per exercir la funció docent.

Els continguts a treballar en el Practicum I són:

Continguts temàtics
Tema 1. Coneixement i anàlisi contextual del centre

• Característiques del centre educatiu i el seu entorn
• La diversitat i la multiculturalitat en els centres com a valor educatiu
• Gestió de centres educatius i dinàmiques d’equip
• Documents de centre: aplicació i viabilitat
• Col•laboració i participació amb les famílies i altres agents socials

Tema 2. Coneixement i anàlisi del grup classe
• Característiques evolutives dels infants de 0 a 3 anys
• Organització i gestió del grup-classe

Tema 3. Disseny i aplicació de projectes de millora i innovació
• Estratègies d’intervenció didàctica
• Disseny, implementació i avaluació de projectes educatius i projectes d’innovació educativa
• Documentació i elaboració d’informes

Tema 4. Actituds i estratègies docents
• Sensibilitat i compromís social i ètic vers el context social
• El treball col•laboratiu amb altres professionals
• Actituds i rols del professorat

Metodologia docent

Prèviament a l’inici del període de pràctiques es lliurarà a l’alumnat un manual de pràctiques a on de forma
detallada i precisa s’explicitaran les característiques de les pràctiques pel que fa als objectius, organització
i funcions de les persones implicades, així com el treball que ha de desenvolupar l’alumnat i l’avaluació.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Els seminaris es realitzaran abans, durant i després del període de
pràctiques.
En el seminari pre-pràctiques es donarà a l’alumnat les informacions
necessàries per afrontar el practicum i s’establirà un diàleg i debat amb els
estudiants sobre els centres educatius i el projecte de treball a realitzar.

El seminari a realitzar durant el període de pràctiques té per finalitat
realitzar el seguiment de les tasques i serà compartit amb l’assignatura
Reflexió i Innovació Educativa.

En el seminari post-practicum, una vegada finalitzat el període presencial
en els centres, es posaran en comú els projectes realitzats en els centres i
es debatran les aportacions d’aquest període en la formació i la preparació
professional. En els seminaris es realitzaran activitats paral•leles com ara
taules rodones, conferències, etc. en relació a experiències educatives
innovadores i temes d’interès per el desenvolupament del practicum.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Pràctiques externes Pràctiques Grup petit (P) Els alumnes hauran de participar de forma activa en la dinàmica general
del centre educatiu i del grup classe a on s’estigui realitzant el practicum.
Alguns dels àmbits d’intervenció són:
-Coparticipar amb el/la mestre/a d’aula en la planificació,la implementació
i avaluació de les propostes d’activitats.
-Planificar, intervenir i avaluar situacions d’ensenyança-aprenentatge,
responsabilitzant-se del grup classe en períodes cada vegada més extensos.
-Participar en la dinàmica general del centre, activitats compartides,
reunions, activitats extraescolars, visites, sortides...

Els alumnes participaran en un projecte d’innovació i/o millora que s’hagi
implementat o vulgui implementar-se en el centre educatiu a on es realitzin
les pràctiques, l’esmentat projecte s’haurà acordat prèviament entre la
universitat i el centre educatiu. Es pretén que aquesta col•laboració suposi
un ajut real per als centres i que, alhora, faciliti als alumnes estratègies
i aprenentatges d’investigació necessaris per dinamitzar canvis en la
pràctica educativa. Entenem per projectes d’innovació i/o millora totes
aquelles iniciatives del centre dirigides a introduir canvis que suposin
una millora real pel centre, així els projectes que es plantegin poden
ser diversos: projectes que pretenguin revisar aspectes metodològics i
organitzatius del centre, projectes per avaluar aspectes de la intervenció
docent que es consideri susceptible de millora, relacionats amb la
gestió social i cultural del centre, introduir nous recursos i experiències
educatives, etc. L’objectiu és, per tant, que la col•laboració dels alumnes
suposi pels centres educatius un ajut real en el seguiment i revisió dels
projectes o bé en la seva implementació.

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Les tutories esdevenen un element imprescindible per el seguiment
de l’aprenentatge personalitzat que realitzen els alumnes durant les
pràctiques. És així que s’hauran d’organitzar diverses modalitats de
tutories: per una part, i de forma coordinada i conjunta, entre el professorat
de la universitat i els tutors dels centres educatius, i per una altra part, entre
el professorat de la universitat i l’alumnat a través de tutories presencials
i tutories electròniques.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Autoavaluació L’autoinforme de pràctiques és la reflexió personal escrita sobre la experiència del
període de pràctiques. En qualsevol cas, no és un informe que es realitzi al marge de
l’actuació pràctica, sinó que pretén ser, sobretot, l’explicació i autoavaluació del treball
realitzat durant el Practicum I. Així, es valorarà entre altres aspectes, els aprenentatges
realitzats, la seva implicació i actitud in l’esforç realitzat.

Estudi i treball
autònom individual

Memòria Practicum I La memòria de pràctiques és la reflexió personal i escrita, per tal de relacionar els
coneixements teòrics amb la pràctica educativa, i l’aprofundiment formalitzat en un
treball del que ha estat l’experiència a l’escola. La memòria no és un treball al marge
de l’actuació pràctica, és justament l’explicació i l’avaluació de la feina feta, valorada
a partir de les observacions recollides, del diàleg amb el professorat tutor del centre i el
de la universitat, amb l’altre professorat del centre, amb els infants, amb els companys
del curs, etc.

Estudi i treball
autònom en grup

Seminari Post-pràctiques La participació en el seminari post-pràctiques és obligatori per a tot l’alumnat, presentant
en grup el projecte de millora elaborat durant les pràctiques. La presentació de treballs es
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Modalitat Nom Descripció

realitzarà a través d’una comunicació oral o d’altra modalitat especificada en el manual
que es lliurarà a principis del semestre.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 510 20.4 85

Seminaris i tallers Seminaris 20 0.8 3.33

Pràctiques externes Pràctiques 480 19.2 80

Tutories ECTS Tutories 10 0.4 1.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 15
Estudi i treball autònom individual Autoavaluació 2 0.08 0.33

Estudi i treball autònom individual Memòria Practicum I 80 3.2 13.33

Estudi i treball autònom en grup Seminari Post-pràctiques 8 0.32 1.33

Total 600 24 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d’aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de
l’assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
El plagi d’alguna part o de la totalitat d’un treball és motiu de desqualificació; l’estudiant haurà de repetir
el treball havent d’esperar a la següent convocatòria.

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Els seminaris es realitzaran abans, durant i després del període de pràctiques. En el seminari pre-pràctiques

es donarà a l’alumnat les informacions necessàries per afrontar el practicum i s’establirà un diàleg i debat

amb els estudiants sobre els centres educatius i el projecte de treball a realitzar. El seminari a realitzar

durant el període de pràctiques té per finalitat realitzar el seguiment de les tasques i serà compartit amb

l’assignatura Reflexió i Innovació Educativa. En el seminari post-practicum, una vegada finalitzat el

període presencial en els centres, es posaran en comú els projectes realitzats en els centres i es debatran

les aportacions d’aquest període en la formació i la preparació professional. En els seminaris es realitzaran
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activitats paral•leles com ara taules rodones, conferències, etc. en relació a experiències educatives

innovadores i temes d’interès per el desenvolupament del practicum.

Criteris d'avaluació Es valorarà la participació dels alumnes durant els seminaris de preparació i de reflexió, avaluació i seguiment

així com l’exposició dels projectes realitzats durant el practicum

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Pràctiques

Modalitat Pràctiques externes

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Els alumnes hauran de participar de forma activa en la dinàmica general del centre educatiu i del grup

classe a on s’estigui realitzant el practicum. Alguns dels àmbits d’intervenció són: -Coparticipar amb el/

la mestre/a d’aula en la planificació,la implementació i avaluació de les propostes d’activitats. -Planificar,

intervenir i avaluar situacions d’ensenyança-aprenentatge, responsabilitzant-se del grup classe en períodes

cada vegada més extensos. -Participar en la dinàmica general del centre, activitats compartides, reunions,

activitats extraescolars, visites, sortides... Els alumnes participaran en un projecte d’innovació i/o millora

que s’hagi implementat o vulgui implementar-se en el centre educatiu a on es realitzin les pràctiques,

l’esmentat projecte s’haurà acordat prèviament entre la universitat i el centre educatiu. Es pretén que

aquesta col•laboració suposi un ajut real per als centres i que, alhora, faciliti als alumnes estratègies i

aprenentatges d’investigació necessaris per dinamitzar canvis en la pràctica educativa. Entenem per

projectes d’innovació i/o millora totes aquelles iniciatives del centre dirigides a introduir canvis que

suposin una millora real pel centre, així els projectes que es plantegin poden ser diversos: projectes que

pretenguin revisar aspectes metodològics i organitzatius del centre, projectes per avaluar aspectes de la

intervenció docent que es consideri susceptible de millora, relacionats amb la gestió social i cultural del

centre, introduir nous recursos i experiències educatives, etc. L’objectiu és, per tant, que la col•laboració

dels alumnes suposi pels centres educatius un ajut real en el seguiment i revisió dels projectes o bé en la

seva implementació.

Criteris d'avaluació Durant el període de pràctiques es valorarà el grau d’assoliment de les competències, entre d’altres:

- la capacitat d’observació i interpretació,

- les estratègies de recerca i maneig de la informació rellevant,

- la capacitat de dissenyar el processos d’ensenyament-aprenentatge en relació a la dinàmica de la classe i

al projecte de millora,

- la participació activa en les activitats,

- la capacitat de saber avaluar els processos d’ensenyança-aprenentatge,

- les habilitats comunicatives i socials en relació als infants, l’equip de professionals i les famílies,

- la capacitat per identificar els punts forts i els punts febles i desenvolupar estratègies per minimitzar les

limitacions pròpies

- la capacitat de reafirmació dels interessos i les motivacions professionals, així com la configuració d’un

estil docent amb una sòlida estructura de valors

- l’anàlisi, reflexió i crítica constructiva tant de les pròpies actuacions com les dels altres

- la capacitat de resolució de problemes

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Tutories

Modalitat Tutories ECTS

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Les tutories esdevenen un element imprescindible per el seguiment de l’aprenentatge personalitzat que

realitzen els alumnes durant les pràctiques. És així que s’hauran d’organitzar diverses modalitats de

tutories: per una part, i de forma coordinada i conjunta, entre el professorat de la universitat i els tutors dels
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centres educatius, i per una altra part, entre el professorat de la universitat i l’alumnat a través de tutories

presencials i tutories electròniques.

Criteris d'avaluació Es valorarà l’assistència i participació activa en les reunions de tutoria durant el Practicum I amb el mestre

tutor del centre i el professor tutor de la universitat, així com el lliurament de les tasques sol•licitades

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Autoavaluació

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció L’autoinforme de pràctiques és la reflexió personal escrita sobre la experiència del període de pràctiques.

En qualsevol cas, no és un informe que es realitzi al marge de l’actuació pràctica, sinó que pretén ser,

sobretot, l’explicació i autoavaluació del treball realitzat durant el Practicum I. Així, es valorarà entre altres

aspectes, els aprenentatges realitzats, la seva implicació i actitud in l’esforç realitzat.

Criteris d'avaluació Es valorarà, entre altres aspectes, els aprenentatges realitzats, la seva implicació i actitud, la participació i les

tasques desenvolupades, el grau de compromís i l’esforç realitzat durant el període de pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Memòria Practicum I

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció La memòria de pràctiques és la reflexió personal i escrita, per tal de relacionar els coneixements teòrics

amb la pràctica educativa, i l’aprofundiment formalitzat en un treball del que ha estat l’experiència a

l’escola. La memòria no és un treball al marge de l’actuació pràctica, és justament l’explicació i l’avaluació

de la feina feta, valorada a partir de les observacions recollides, del diàleg amb el professorat tutor del

centre i el de la universitat, amb l’altre professorat del centre, amb els infants, amb els companys del curs,

etc.

Criteris d'avaluació Els criteris que es tendràn en compte a l’hora d’avaluar la memòria seran, entre d’altres:

• els aspectes formals de l’estructura i presentació

• la capacitat reflexiva i crítica constructiva

• La capacitat de síntesi

• L’argumentació clara i coherent

• El rigor en l’anàlisi i la presentació de dades

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Seminari Post-pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció La participació en el seminari post-pràctiques és obligatori per a tot l’alumnat, presentant en grup el

projecte de millora elaborat durant les pràctiques. La presentació de treballs es realitzarà a través d’una

comunicació oral o d’altra modalitat especificada en el manual que es lliurarà a principis del semestre.

Criteris d'avaluació La participació en el seminari post-pràctiques és obligatòria. Es valorarà, entre d’altres, la capacitat de

desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació, la promoció d’una imatge digna de la infància i el
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respecte als drets dels infants, la valoració i reflexió crítica constructiva i la reflexió sobre el propi procés

d’aprenentatge.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació relacionam la bibliografia adient per poder complementar i desenvolupar el treball dels
estudiants. Fixam una bibliografia bàsica, una altra de complementària, així com una relació de recursos
didàctics i metodològics a la xarxa Internet. A més, mitjançant l’eina informàtica de la intranet de Campus
Extens, Moodle (teleeducació), l’alumne tindrà a la seva disposició tota una sèrie de recursos d’interès per
a la seva formació, com ara documents electrònics sobre la matèria elaborats pel professorat responsable de
l’assignatura o enllaços a Internet.

Bibliografia bàsica

• Decret 71/ 2008, de 27 de juny, pel qual s´estableix el currículum d´educació infantil a les Illes Balears.
Conselleria d´Educació i Cultura Govern de les Illes Balears. http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp177.pdf
• Decret 131/2008, de 4 de desembre,pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils i els serveis
per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per
a l’Educació de la Primera Infància.
• http://boib.caib.es/pdf/2008169/mp62.pdf
• Comissió Europea. Xarxa d'Atenció a l'Infància (1996). "40 Objectius de qualitat en els serveis per a la
infància"

Bibliografia complementària

AA.VV. (2000). Jugar y aprender: talleres y experiencias en Educación Infantil. Barcelona: Octaedro.
ANTON, M.; MOLL, B. (coords.). (2000). Eduación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años).
Barcelona: Ciss Praxis.
BASSEDAS, E, HUGUET, T; SOLÉ, I. (1996). Aprendre i ensenyar a l’Educació Infantil. Barcelona: Graó.
BOSCH, E. (1998). El plaer de mirar. Barcelona: Actar.
BUNK, G.P. (1994). “La transmisión de las competencias en la formación y el perfeccionamiento
profesionales en la RFA”. Revista Europea de Formación Profesional, n.2, p. 8-14.
CAPELL, D.; FALGAS, M.; PÈLACH, I.; RIBOT, D.; FEU, J. (2002). El diari de pràctiques (doc.
policopiat) Universitat de Girona.
CEPPI, G. Y ZINI, M. (1998). Bambini, spazi, relazioni. Metaprogetto di ambiente per l´infanzia. Módena:
Reggio Children.
DARDER, P.; MESTRES, J. (coords). (1994). Avaluació de Centres d’Educació Infantil. ACEI. Guia
d’aplicació. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat.
DAVID, M.; APPEL, G. (1986). La educación del niño de 0 a 3 años. Madrid: Narcea.
DEL CARMEN, L. i al. (2002). Practicum dels estudis de Mestre. Girona: Universitat de Girona.
DELORS, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Informe per a la Unesco de la Comissió
Internacional sobre l’Educació per al segle XXI. Barcelona: Unesco.
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1992). Exemples d’
unitats de programació 1. L’educació Infantil. Barcelona.
— (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil Llar d’Infants. Barcelona.
DÍEZ NAVARRO, M. C. (1994). La oreja verde de la escuela. Madrid: Ed. La Torre.
— (1996). Proyectando otra escuela. Madrid: Ed. La Torre.
DIEZ NAVARRO, C. (1999). Un diario de clase no del todo pedagógico. Barcelona: La Torre.
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DOWLING, E, OSBORNE, E. (1996). Familia y escuela. Una aproximación conjunta y sistèmica a los
problemas infantiles. Madrid: Paidós.
ELLIOT, J. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata.
ESCUELAS INFANTILES DE REGGIO EMILIA (1995). La inteligencia se construye usándola. Madrid:
MEC-Morata.
FALK, J, Ed (2000). Menjar. Col. Temes d´in-fàn-ci-a. Barcelona: Rosa Sensat.
FALK, J. (2005). La conquesta de l´autonomia. Col.lecció Temès d´infància. Rosa Sensat. Barcelona.
FIGUERAS, C.; PUJOL, M. A. (1988). Els racons de treball. Barcelona: Eumo.
GARAIGORDOBIL, M. (1990). Juego y desarrollo infantil. Madrid: Seco Olea.
GARZÓN, M.; MARTÍNEZ, S. La práctica de los rincones con niños de 2 a 6 años. Madrid: Documentos
para la Reforma. Ministerio de Educación y Ciencia.
GIMENO, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:
GIOVANNINI, D. (2004). Les activitats a l’escola bressol. In-fàn-ci-a, 136, 15-22
GOLDSCHMIED, E.; JACKSON, S. (2000). La educación infantil de 0 a 3 años. Madrid: Morata.
GOLDSCHMIED, E (1998). Educar l´infant a l´escola bressol. Barcelona: Temes d'Infància. Rosa Sensat.
GONZALEZ, R.; LATORRE, A. (1987). El mestre investigador. La investigació a l’aula. Barcelona: Graó.
HARMS, T.; CLIFFORD, R. (1990). Escala de valoración del ambiente en la infancia temprana. .Madrid:
Aprendizaje-Visor.
HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. (1992). La organización del currículum por proyectos de trabajo.
Barcelona: MIE.
HERNANDEZ, M.; SÁNCHEZ, M. (2000). Educación artística y arte infantil. Madrid: Fundamentos.
HOYUELOS, A. (2004). La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Temas de In-
fan-cia. Rosa Sensat. Octaedro. Barcelona.
HOYUELOS, A. (2005). La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Barcelona.
Octaedro/Rosa Sensat.
HOPKINS, D. (1989). Investigación en el aula. Guía del profesor. Barcelona: PPU.
JIMÉNEZ, N.; MOLINA, L. (1989). La escuela infantil. Lugar de acción y de cooparticipación. Barcelona:
Laia.
KETELE, J. M. (1984). Observar para educar. Madrid: Aprendizaje-Visor.
MALAGUZZI, L. (1996). Malaguzzi i L´Educació infantil a Reggio Emilia. Barcelona: Col. Temes d´In-
fàn-ci-a. Rosa Sensat.
MAJEM, T.; ODENA, P. (1993). El joc de la descoberta. Barcelona: Temes d’Infància. Rosa Sensat.
MAJEM, T; ODENA, TT (2005). La panera dels tresors. Una activitat per al primer any. DVD. Temes d
´in-fàn-ci-a. Rosa Sensat. Narcelona.
MIR, M.L. (2003) Un instrumento de medida sobre la gestión de clase (CGCI). A measuring instrument
for classroom management. Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica.
Universidad de Almería http://investigacion-psicopedagogica.org/revista/
MOLINA, L.; RUÉ, J. (1989). «L’observació com a mètode d’anàlisi de la realitat educativa». A AA.VV.,
Portar la Recerca a classe. Perspectives en la Investigació Educativa (pàg. 61-102). Barcelona: ICE-UAB.
MOLINA, L. (1997). Participar en contextos de aprendizaje y desarrollo. Bases psicopedagógicas para
proyectar y compartir situaciones educativas. Barcelona: Paidós.
PUIG, I.; SATIRO, A. (2000). Tot pensant. Recursos per a l’educació infantil. Barcelona: Eumo-Grup IREF.
PUIG, I. (2003). Persensar. Percibir, sentir y pensar. Ocatedro-Eumo. Barcelona.
SANTOS GUERRA, M. A. (1990). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa
en los centros escolares. Madrid: Akal.
SILVEIRA, M.C. (2002). Rutines, activitat a l´escola. Temes d´in-fàn-ci-a. Barcelona: Rosa Sensat.
VILA, B.; CARDO, C. (2005). Material sensorial (0-3 años). Manipulación y experimentación. Barcelona:
Graó (biblioteca de infantil).
WALFORD, G. (comp.) (1995). La otra cara de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
ZABALZA, M.A. (1991). Los diarios de clase. Barcelona: PPU
ZABALZA, M. A. (1996). Calidad en la Educación Infantil. Madrid: Narcea.
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ZABALZA, M.A. (2005). “Competencias personales y profesionales en el Practicum”. http://webs.uvigo.es/
poio/poio/index.htm VIII Symposium Internacional sobre el Practicum. Poio.

Altres recursos

http://www.iepi.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=7


