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ANNEX3: COMPETÈNCIES GENERALS-OBJECTIUS GENERALS 
 

1. Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infància, des d’una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions: 
cognitiva, emocional, psicomotriu i volitiva. 

2. Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contexts de diversitat que atenguin a la igualtat de gènere, a la equitat i a les singular 
necessitats educatives dels alumnes. 

3. Conèixer l’organització de les escoles d’educació infantil i la diversitat d’accions que comprèn el seu funcionament. 
4. Fomentar la convivència a l’aula i fora d’ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. 
5. Saber observar sistemàticament contexts d’aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi. 
6. Conèixer l’evolució del llenguatge a la primera infància, saber identificar possibles alteracions i vetllar per la seva correcta evolució. 
7. Abordar amb eficàcia les situacions d’aprenentatge de llengües en contexts multiculturals i multilíngües. 
8. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de tècniques d’expressió. 
9. Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i comunicació i, en particular, de la televisió en la primera 

infància. 
10. Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. 
11. Conèixer fonaments d’atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, 

d’aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. 
12. Actuar com a orientador de pares i mares en qüestions d’educació familiar en el període de 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la 

relació amb la família de cada alumne i en el conjunt de les famílies. 
13. Adquirir hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els alumnes. 
14. Facilitar la formació d’hàbits, l’acceptació de normes i respecte, i promoure l’autonomia i la singularitat de cada alumne com a factors 

d’educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància. 
15. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l’educació en la societat actual, així com les qüestions fonamentals i problemes que 

afecten a les escoles d’educació infantil i als seus professionals. 
16. Reflexionar sobre les pràctiques de l’aula per a millorar la tasca docent. 
17. Assumir que l’exercici de la professió requereix actualització i formació contínua. 
18. Saber exercir lideratge, generar bon clima de treball i respecte.  
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1. Ser capaç d’observar sistemàticament contexts  d’aprenentatge, reflexió sobre la pròpia pràctica educativa i actuar en conseqüència per a 

millorar-la. 
2. Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infància, des d’una perspectiva globalitzadora de les diferents dimensions: cognitiva, 

creativa, psicomotora i comportamental. 
3. Dissenyar, gestionar i regular espais d’aprenentatge interdisciplinars en contexts de diversitat que atenguin a la igualtat, equitat i a les 

singularitats educatives. 
4. Saber exercir el lideratge, fomentar la convivència a l’aula i fora d’ella,  generar bon clima, amb respecte i afrontar positivament les 

situacions de conflicte. 
5. Adquirir hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els alumnes. 
6. Assumir les implicacions globals que comporta l’exercici de la professió tant a nivell ètic com d’equilibri emocional, i en la formació i 

l’actualització docent. 
7. Saber expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió i comunicació. 
8. Detectar i identificar situacions de risc, trastorns o carències que pertorbin el normal desenvolupament físic o psíquic i derivar-lo, si 

s’escau, als serveis d’orientació psicopedagògica. 
9. Actuar com a orientador de pares i mares o tutors en qüestions d’educació familiar en el període 0-6 anys i dominar habilitats socials en 

el tractament i relació amb la família de cada alumne i amb el conjunt de les famílies. 
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