
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 22011 - Psicologia de l'Educació
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2
Guia docent A
Idioma Català

1 / 8

Data de publicació: 01/09/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 22011 - Psicologia de l'Educació
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2(Campus Extens)
Període d'impartició Primer 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

12:10h 12:40h Dimarts 23/09/2013 27/01/2014 GCA117Concepción Gotzens Busquets
c.gotzens@uib.es 18:05h 18:35h Dimarts 24/09/2013 21/01/2014 GC A117

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Formació bàsica Segon curs Grau
Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) Formació bàsica Segon curs Grau

Contextualització

A partir del caràcter multidisciplinar de la formació del mestre el coneixement que aporta la Psicologia
de l'Educació és fonamental per comprendre i analitzar els procesos de canvi de l'infant de 0-6 anys i les
condicions sota les quals es produeix l'ensenyament i l'aprenentatge. Aquesta matèria permet vincular els
marcs explicatius de la identitat de l'etapa i les característiques evolutives dels infants als procediments
d'adquisició d'hàbits en torn a l'autonomia, la llibertad, la curiositat, l'observació, l'experimentació, l'imitació,
l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic. Així com la dimensió pedagògica de la interacció
i els mecanismes d'influència dels adults, els iguals i d'altres agents educatius. Des d'aquesta perspectiva
aborda la gestió social del procés instruccional del mestre des de l'esforç individual i la creativitat, compartint
amb els colegues, els equips interdisciplinars i amb les famílies les respostes a les necessitats educatives
dels infants.

Mitjançant aquest coneixement psicològic el futur docent tindrá elements per a poder interpretar i analitzar
la situació educativa en la que estará inmers i orientar la intervenció educativa proposada en les matèries
Estratègies de intervenció educativa en la primera infancia I (2on. curs, 1er.semestre) i Estratègies de
intervenció educativa en la primera infancia II (3er. curs, 1er.semestre), referència necessaria per poder
valorar les implicacions per el disseny i orientació del contexte d'aprenentatge. El mestre no sols ha de
dominar les disciplines curriculars, sino que ha d'aprendre com intervenir en les situacions d'ensenyament-
aprenentatge, conèixer els principis dels diferents procediments, métodes i tècniques per tal de que la
pràctica no sigui un instrument sense fonament. Aquesta assignatura també està relacionada amb la matèria
Bases didàctiquesi disseny curricular del Módul 2, (cursada a 1er. curs, 1er.semestre), donat que les teories
psicològiques sobre la infància fonamenten els coneixements didàctics del d'ensenyament-aprenentatge.
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Es considera una assignatura clau en la formació del mestre, al permetre orientar les decisions relacionades
amb la instrucció, tant des d'un enfocament preventiu com d'intervenció front a les possibles dificultats que
puguin aparèixer en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Desenvolupa competències necessàries per a
la gestió dels processos d'aprenentatge i de les relacions personals a l'aula i amb altres professionals amb
els que s'haurà de coordinar. En aquest sentit, és important que el futur mestre entengui que la formació
continua constitueix una responsabilidad i un deure de tot professional i que la formació inicial i bàsica que
reb actualment és l'inici d'una formació i no el términi d'un aprenentatge.

L'assignatura de Psicologia de l'Educació que s'imparteix a segon curs en el primer quatrimestre és
una materia central en la titulació, que proporciona bona part de la formació psicològica necessària
per l'exercici de la professió docent. Forma part d'un bloc de matèries que intenta explicar des d'una
perspectiva interdisciplinar el fenòmen educatiu. Aquesta assignatura es complementa amb la Psicologia del
desenvolupament i esdevé una matèria bàsica per entendre els plantejaments d'altres disciplines.

Pel seguiment de l'assignatura és necessari la consulta del CAMPUS EXTENS. Igualment, pel que fa les
dates de lliurament de treballs i/o proves cal consultar el CALENDARI DE CAMPUS EXTENS.

Requisits

Recomanables
L'assignatura té un carácter de formació bàsica, no té requisits essencials i recomana:
- Haver superat les assignatures de Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància i les Bases
didàctiques i diseny curricular de 1er. curs dons permeten la comprensió de les característiques evolutives que
esdevenen imprescindibles per tal de disenyar processos instruccionals. Així com l'assignatura de Models
educatius per entendre el tipus d'escola.
- Mostrar interés per els aspectes educatius dels contextos d'aprenentatge.
- Actitud crítica, reflexiva i oberta cap a les distintes formes d'entendre el procés d'ensenyament i
aprenentatge.
- Es recomana el treball constant, pautat i progressiu al llarg del semestre per tal de promoure un aprenentatge
significatiu dels continguts de l'assignatura.

Competències

L'assignatura té com a principal objectiu contribuir a l'adquisició dels coneixements necessaris perquè
l'alumne conegui els processos d'ensenyament i aprenentatge en educació infantil. Aquests continguts estan
relacionats amb les competències que ha de desenvolupar un mestre en educació infantil, les quals estan
determinates pel pla d'estudis.

Específiques
1. Capacitat per conèixer els fonaments dels processos d'ensenyament i aprenentatge en la primera

infància i valorar les seves implicacions per el disseny i orientació de contextos saludables (8).
2. Capacitat per a reconèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels infants. Reconèixer el

valor i el procés evolutiu de la activitat lúdica i espontànea com element clau de l'aprenentatge (16).
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Genèriques
1. Capacitat per desenvolupar un autoconcepte professional positiu i ajustat, prenent consciència de les

pròpies capacitats i limitacions (1).
2. Capacitat per adquirir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la

pluralitat de perspectives, el contrast d'opinions i el respecte a la diversitat (3).
3. Capacitat per l'adquisició d'estratègies per a l'aprenentatge autònom i col·laboratiu (29).

Continguts

Els continguts d'aquesta asignatura estan relacionats amb la comprensió de la interacció entre el
desenvolupament i l'aprenentage i la influència dels diferents contextos educatius. Els principals models
teòrics, les dimensions, els tipus, els principis i els processos bàsics de l'aprenentatge que orienten l'acció
educativa, l'ensenyança, i els factors cognitius, interactius i motivacionals que incideixen en aquest procés.

Continguts temàtics
1. Introducció: Les pràctiques educatives com a contextos de desenvolupament.

Aquest tema posa de manifiest la relació entre el procés de desenvolupament cognitiu (estudiat
a primer) i el procés educatiu, com a punt d'unió entre la Psicologia Evolutiva i la Psicologia de
l'Educació. Es tracte de comprendre que els processos maduratius condicionen la capacitat per
a aprendre i que al mateix temps l'educació i els aprenentatges que aquesta possibilita són font
de desenvolupament. La Psicologia de l'Educació explica les condicions dels aprenentatges
que promouen l'educació i generen desenvolupament.

2. Les teories de l'aprenentatge i la seva implicació educativa en el curriculum actual.
Els enfocaments conductuals i cognitius. Ensenyar i aprendre des de la perspectiva
socioconstructivista. L'educació escolar i la construcció i organització del coneixement.
La formació d'esquemes i conceptes. La significació i funcionalitat de l'aprenentatge.
L'autorregulació en el procés d'aprenentatge. L'activitat, l'exploració i el joc. El joc com
activitat privilegiada de desenvolupament i aprenentatge. Jugar i aprendre.

L'aprenentatge és considerat com eix central en el procés educatiu. Es tracte de presentar als
estudiants les principals teories que sobre l'aprenentatge aborda la Psicologia de l'Educació
com ara el conductisme i el cognitivisme senyalant les implicacions educatives en el
curriculum socioconstructivista del sistema educatiu actual. En aquest tema es plantejen
diversos aspectes vinculats amb el marc natural de l'aprenentatge infantil que representa el joc.

3. Factors psicològics implicats en l'aprenentatge.
La intel·ligència i la capacitat d'aprenentatge. La personalitat. La motivació. La dimensió
afectiva i emocional.

En aquest tema es mostren els factors que condicionen i determinen el procés d'ensenyament-
aprenentatge. Cada cop es més evident la limitació que existeix per explicar només des de
la dimensió cognitiva els processos escolars d'ensenyament-aprenentatge. Diferents estudis
senyalen la importància d'estudiar els processos educatius com a processos que impliquen a
les persones en la seva totalitat. Aspectes com ara les diferències individuals, l'interés i el
desig per aprendre, les estratègies d'aprenentatge, l'identitat, l'autoconcepte i l'autoestima entre
d'altres juguen un important paper.

4. La interacció educativa.
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Els aspectes psicosocials en el procés d'ensenyar i aprendre. L'importància de la intervenció
educativa en la creació de condicions per a l'aprenentatge. L'ensenyament com activitat
compartida. La construcció conjunta d'experiències, afectes i significats. L'ensenyament
com a ajut ajustat. Els mecanismes d'influència educativa, els processos de regulació i la
participació guiada. L'organització i la gestió social de l'aprenentatge a l'aula. L'aprenentatge
cooperatiu. Els processos interactius en marcs institucionals: la família, l'escola i altres
contextos educatius.

La situació d'aprenentatge es realitza en un contexte, en el que es troben altres infants i el
mestre, i la seva actuació, la seva forma d'intervenir serà determinant per tal que l'activitat de
l'infant sigui més o manco constructiva. Des d'aquest punt de vista el mestre és un mediador i
promotor del procés d'aprenentatge. Aquest tema tracte d'exposar com el/la mestra, els propis
alumnes i d'altres agents educatius com la familia i els mass media influeixen en l'educació
dels infants d'aquestes edats. Els mecanismes d'influència educativa i la gestió del procés
instruccional són determinants per l'adquisició dels continguts d'aprenentatge.

Metodologia docent

Les activitats d'aprenentatge i els mètodes d'ensenyament prevists seran els següents:

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició de
continguts

Grup gran (G) La finalitat és la de oferir a l'alumnat una visió general i coherent dels
els elements bàsics de cada un del temes del programa. La professora
farà introduccions temàtiques i de síntesis, explicarà alguns continguts i
facilitarà a l'alumnat eines estratègiques per tal de treure el màxim profit
del seu aprenentatge, i introduirà elements d'interacció amb l'alumnat. La
metodologia es basarà en la exposició oral amb el suport de presentacions
de power-point.

Classes pràctiques Aplicació pràctica Grup mitjà (M) Es tracte de comprendre alguns conceptes i eines analitzats a les classes
teòriques per tal de que l'alumne observi com són aplicats a la seva activitat.
La metodologia es basa en realitzar a classes pràctiques relacionades amb
temàtiques escolars i personals.
És obligatòria l'assistència a les classes pràctiques.

Avaluació Prova avaluació
segon parcial o
final

Grup gran (G) L'avaluació es farà mitjançant una prova objectiva d'elecció múltiple, amb
4 alternatives de resposta. Cadaerradadescompta0,33 punts.

Aquesta prova comptarà com segon parcial per aquells alumnes que hagin
aprovat el primer, o com a prova final pels qui no hagin superat el primer
parcial.

Avaluació Prova d'avaluació
primer parcial

Grup gran (G) L'avaluació es farà mitjançant una prova objectiva d'elecció múltiple, de 4
alternatives de resposta. Cadaerradadescompta0.33 punts.

La finalitat és la d'avaluar les adquisicions dels estudiants en funció del
objectius de la assignatura.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de l'assignatura L'objectiu es la consolidació per part de l'alumnat del coneixements teoricopràctics.
L'alumnat haurà d'estudiar el temari pel seu conte a partir dels materials que es podran
trobar a la plataforma Moodle.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació i realització
activitats pràctiques

Es realitzaran diverses tasques pràctiques relacionades amb temes realsque s'explicarana
les classes pràctiques.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

A continuació es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i no
presencial planificat en relació a les hores i als crèdits.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Exposició de continguts 42 1.68 28
Classes pràctiques Aplicació pràctica 16 0.64 10.67
Avaluació Prova avaluació segon parcial o final 1 0.04 0.67
Avaluació Prova d'avaluació primer parcial 1 0.04 0.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi de l'assignatura 45 1.8 30
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació i realització activitats

pràctiques
45 1.8 30

Total 150 6 100
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

Pel seguiment de les dates importants del curs (calendari del curs) consulteu el CALENDARI DE CAMPUS
EXTENS.

Tenint en compte les competències que s'han destacat inicialment, a continuació es presenten alguns criteris
que serviran per a orientar l'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada procediment
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d'avaluació, la tipologia (recuperable: R / no recuperarble: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes a la
qualificació de l'assignatura.

La sintaxi i l'ortografia repercutiran en la qualificació de les proves i els treballs.

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 o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant
haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria.

Aplicació pràctica

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Es tracte de comprendre alguns conceptes i eines analitzats a les classes teòriques per tal de que l'alumne

observi com són aplicats a la seva activitat. La metodologia es basa en realitzar a classes pràctiques
relacionades amb temàtiques escolars i personals. És obligatòria l'assistència a les classes pràctiques.

Criteris d'avaluació Lliurament puntual dins els terminis establerts i obtenir una qualificació mínima de 5 a tots ells.

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

Prova avaluació segon parcial o final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció L'avaluació es farà mitjançant una prova objectiva d'elecció múltiple, amb 4 alternatives de resposta.

Cadaerradadescompta0,33 punts. Aquesta prova comptarà com segon parcial per aquells alumnes que hagin
aprovat el primer, o com a prova final pels qui no hagin superat el primer parcial.

Criteris d'avaluació Les preguntes tindran quatre opcions de resposta. Les respostes incorrectes restaran 0,33 punts.

Aquesta prova servirà de segon parcial pels estudiants que hagin superat el primer o com a prova final pels
que hagin suspès el primer parcial.

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

Prova d'avaluació primer parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció L'avaluació es farà mitjançant una prova objectiva d'elecció múltiple, de 4 alternatives de resposta.

Cadaerradadescompta0.33 punts. La finalitat és la d'avaluar les adquisicions dels estudiants en funció del
objectius de la assignatura.

Criteris d'avaluació Les preguntes tindran quatre opcions de resposta. Les contestades incorrectament restaran 0.33

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es proposa una bibliografia útil i complementària pel seguiment de l'assignatura.

Bibliografia bàsica
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AAVV (2007). 'Jugando para vivir, viviendo para jugar: el juego como motor del aprendizaje'. A: Montserrat
Antón (coord.) Planificar la etapa 0-6: compromiso de sus agentes y práctica cotidiana, p. 127-164.
Barcelona: Graó.
BASSEDAS, E. HUGUET, T.; SOLÉ, I. (1998). Aprender y enseñar en la educación infantil. Barcelona:
Graó.
CLARIANA, M. (2000) Ensenyar i aprendre. Bellaterra (Barcelona): Publicacions Universitat Autònoma
de Barcelona.
GENOVARD, C., GOTZENS, C. y MONTANE, J. (1981) Psicología de la Educación. Barcelona: CEAC.
PRIETO, M.D.; BALLESTER, P. (2003). Las inteligencias múltiples. Diferentes formas de enseñar y
aprender. Madrid: Pirámide.
WOOLFOLK, A.E. (1999) Psicología Educativa. México: Prentice Hall.

Bibliografia complementària

ARNAIZ, P. (1987). Tècniques per a l'aprenentatge en grup a l'aula. Barcelona: Graó.
BORRÁS, N.; CUADRAS, M.; OLLÉ, M. (1999). 'La autorregulación del aprendizaje: Experiencia de la
etapa de educación infantil del CEIP El Pi'. Aula de Innovación educativa, 80, p.68-70.
BRUNER, J. (2007). Acción, pensamiento y lenguaje. Linaza (comp.) Madrid: Alianza.
CAIB (2007). Curriculum d'Educació Infantil. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura.
Direcció General d'Ordenació i Formació.
CARBONELL, L.; GÓMEZ DEL MORAL, M. (1993). 'Los proyectos de trabajo y el aprender a aprender
en educación infantil'. Aula de Innovación Educativa n.11, p.38-44
CARRETERO, M. (1989). 'Estilos cognitivos en Educación Infantil' En: Pedagogía de la escuela Infantil.
Madrid: Santillana.
CLAXTON, G. (2001). Aprender. El reto del aprendizaje continuo. Barcelona: Paidós.
COLOMINA, R. (2001). 'Activitat conjunta i influència educativa en el context familiar'. Educar 28,
p.181-204.
DÍEZ, M.C. (1995). La oreja verde de la escuela. Trabajos por proyectos y vida cotidiana en la escuela
infantil. Madrid: Ed. de la Torre.
ELORZA, C. (2009). 'Pistas para la evaluación: Estilos comunicativos de los profesionales de educación
infantil'. Aula de Infantil n. 51.
FALK, J. (ed.) (2008). Lózcy, educación infantil. Barcelona: Octaedro - Rosa Sensat.
FONS, M.; WEISSMAN, H. (1999). "La autorregulación de los aprendizajes en el parvulario: un proceso
hacia la autonomía". Aula de Innovación educativa, 80, p. 58-59.
GALLEGO, J.L.; FERNÁNDEZ de HARO, E. (2003). Enciclopedia de Educación Infantil. Aljibe: Málaga.
GARDNER, H. (1993). La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las
escuelas. Barcelona: Paidós.
GIMENO, X. (1991). "L'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge als alumnes de parvulari". Guix 163, p.
11-15.
GINÉ, N.; PARCERISA, A. (coords.) i altres (2003). Planificación y análisis de la pràctica educativa.
Barcelona: Graó.
GOLDSCHMIED, E.; JACKSON, S. (2000). La educación infantil de 0 a 3 años. Madrid: Morata.
JUBETE, M. (ed.) (2004). Espais i temps per al joc. Barcelona : Rosa Sensat.
LOBO, E. (2004). Educar en los tres primeros años. Madrid: Teleno.
MÉNDEZ, L.; LACASA, P. (1997). "El aula de una escuela de infantil: ¿qué buscamos y qué hay en ella?"
Rev. Cultura y Educación 8, p. 73-88.
MIR, M.L. (2003). Un instrumento de medida sobre la gestión de clase (CGCI). Revista electrónica
de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica n.1. Universidad de Almería http://investigacion-
psicopedagogica.org/revista/



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 22011 - Psicologia de l'Educació
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2
Guia docent A
Idioma Català

8 / 8

Data de publicació: 01/09/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

MIR, M.L.; BATLE, M.; HERNÁNDEZ, M. (2009). 'Contextos de colaboración familia-escuela durante la
primera infancia'. Revista electrónica de l'ICE de la UIB Investigación y Innovación Socioeducativa n. 1,
p. 45-68.
http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num1/m-mir/index.html
MIRAS, M. (1991). Educación y Desarrollo. Infancia y Aprendizaje, 54 p. 3-17.
MOLINA, L.; JIMÉNEZ, N. (1992). La escuela infantil. Acción y participación. Madrid: Paidós.
ORTEGA, R. (1994). Juego, desarrollo y aprendizaje en educación infantil. Aula de Innovación Educativa
n. 28-29, p. 13-18.
PANIGUA, G.; PALACIOS, J. (2005). Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad. Madrid:
Alianza.
PÉREZ, M.L.; FALGÀS, M.; NADAL, A.; VALENTÍ, M. (1992). "Els mapes conceptuals: una estratègia
d'aprenentatge a parvulari". Guix 181, p. 11-17.
POZO, J.I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.
PUIG, I.; SÁTIRO, A. (2001). Tot pensant. Recursos per a l'educació infantil. Girona: Eumo (IREF).
ROCA, N.; PUJOL, M. (1993). 'A vueltas con los proyectos de trabajo'. Cuadernos de Pedagogía n.212,
p. 32-35.
SÁNCHEZ BLANCO, C. (2006). 'Les assemblees a l'educació infantil". Guix d'infantil n. 30, p.5-10.
SCHAFFER, H.R. (1993). El contexto socio-familiar en la educación de la infancia. Barcelona: MEC.
STERN, D. (1999). Diario de un bebé: qué ve, siente y experimenta el niño en sus primeros cuatro años.
Barcelona: Paidós.
THIÓ de POL, C. (1991). 'Els projectes a l'escola bressol'. Infância n. 61, p. 17-19.
ZABALZA, M.A. (2002). "Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación infantil: una visión desde
el currículum". En: Almazín; Ortiz; Pérez Enseñanza, profesores y centros educativos. Universidad de Jaén:
ed. Jabalcuz.
ZABALZA, M.A. (2001). Calidad en la educación infantil. Madrid: Narcea.

Altres recursos

A més de la bibliografia recomanada durant el curs s'utilitzaran mitjans audiovisuals i informació que anirà
apareixent a la plataforma Moodle.
WEB
Algunes revistes especialitzades :
http://guixinfantil.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=9
http://aulainfantil.grao.com/revistas/indices/6_2009.pdf
http://www.revistainfancia.org/
Pàgina del Centre Nacional de Informaciói Comunicació Educativa del MEC
http://www.cnice.mec.es/
http://ares.cnice.mec.es/infantil/
http://www.cnice.mec.es/profesores/infantil/
Web Educatiu de les Illes Balears
http://weib.caib.es/
Enlaços d'interés educatiu :
http://www.cooperacioneducativa.com/enlaces.php
Pàgina de l'Oficina Internacional d'Educació de la UNESCO a on apareixen les biografies de reconeguts
autors d'educació.
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=48712&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


