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Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

1. Criteris d’Avaluació M5 Expressió i comunicació. 

 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle 

d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb 

l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant 

entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies. 

 

 

 

  

MP EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 2N TEI (198H) 

 

Unitats formatives 

Hores mínimes 

+HLLD 
Data in. Data fin. 

UF1.Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 

verbal 

40 
19/09/19 04/11/19 

UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 

rítmic-musical 

25 + 11 
05/11/19 19/12/19 

UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 

lògic-matemàtica 

25 
07/01/20 03/02/20 

UF4. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 

gestual 

25 
03/02/20 03/03/20 

UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a 

traves de les TAC 

15 +5 
04/03/20 19/03/20 

UF6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 

plàstica 

37+15 
23/03/20 28/05/20 

 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

CICLE: Educació Infantil GS 

MÒDUL PROFESSIONAL:  Expressió i comunicació CODI: M05 

HORES TOTALS: 198h HLLD: 18 

CURS:1r 2n ANY:2019-20 
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RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

UF1. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal (40h)UF1. El joc i les 

joguines 55h 

Nuclis FormatiusNucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.El Joc: conceptes i teories 8 1 

NF1El llenguatge verbal en la infància NF2.El joc infantil i 

la seva importància en el desenvolupament 

7h10 
1,2 

NF2Trastorns del llenguatgeNF3. El model lúdic 12h17 1,2,3,4 

NF3NF4.La literatura infantiljoguina 21h20 1,2,3,4 

UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmic-musical 36 horesUF2.  Disseny 

de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu (68h) 

Nuclis FormatiusNucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Evolució del llenguatge musical en l’Infant. Mecanismes 

que intervenen i funcions. NF1. Animació i temps de lleure 

infantil. 

9h9 
1, 2 

NF2. So i silenci. Qualitats del so. L'educació vocal i la 

cançó. Recursos i aplicacions a l'aula. NF2. Planificació de 

projectes lúdics i socioeducatius 

11h8 

1,3,42 

NF3.L'audició musical i els instruments en l'Educació 

Infantil. Recursos i aplicacions a l'aula.NF3. L’oferta 

lúdica en l’àmbit no formal 

16h 12 

1,2,3,4 

NF4.  Racons de joc 39 1,2 

UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtica. (25h)UF3. 

Implementació d’activitats d’oci i lleure (111h) 

Nuclis FormatiusNucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.El pensament lògico-matemàtic  joc com a recurs 

lúdic educatiu 
4h42 

1,2 
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UF 1. El joc i les joguines 55h 

UF4. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual (25h)RA1.  Contextualitza el 

model lúdic en la intervenció educativa, valorant-lo amb les diferents teories sobre el joc, la seva evolució i importància 

en el desenvolupament infantil i el seu paper com a eix metodològic 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. El llenguatge corporal i gestual. La Dramatització. 12h 1,2,3,4 

NF2. La dramatització. La dansa. Planificació i execució 

d’activitats.   
13h 1,2,3,4 

 

 

 

NF2 Conceptes lògico-matemàtics. La planificació, 

execució. Disseny i avaluacióimplementació 

d’activitats. Propostes d’activitats. lúdiques 

21h69 

1,2,3,4 
UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmic-musical(36h) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Evolució del llenguatge musical en l’Infant. Mecanismes 

que intervenen i funcions.  
9h 1, 2 

NF2. So i silenci. Qualitats del so. L'educació vocal i la 

cançó. Recursos i aplicacions a l'aula.  

11h 
1,3,4 

NF3.L'audició musical i els instruments en l'Educació 

Infantil. Recursos i aplicacions a l'aula. 

16h  
1,2,3,4 

UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtica(25h) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1El pensament lògico-matemàtic   4h 1,2 

NF2Conceptes lògico-matemàtics. La planificació, 

execució i avaluació d’activitats. Propostes d’activitats. 

21h 
1,2,3,4 

UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a traves de les TAC 

Nuclis formatius  Hores Resultats d’aprenentatge 
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

 

 

 

 

 

 

 

UF 1. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal (40h) 

RA1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
verbal relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressiódel joc en funció de l’edat dels destinataris. 

els 1.b.Analitza les teories sobre la connexió i la relació del llenguatge i pensament en nens i les nenes de 0 a 6 anys. 

NF1. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i 

els seus recursos. 
20h 1,2,3,4 

UF6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica 

Nuclis formatius  Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. El llenguatge plàstic en l’educació infantil i creació 

d’activitats. 

1115h 
1,2,3,4 

NF3. Tècniques d’expressió plàstiques. 3437h 
1,2,3,4 

UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a traves de les TAC 

Nuclis formatius  Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i els 

seus recursos. 
20h 1,2,3,4 

UF6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica 

Nuclis formatius  Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. El llenguatge plàstic en l’educació infantil i creació d’activitats. 11h 
1,2,3,4 

NF3. Tècniques d’expressió plàstiques. 34h 
1,2,3,4 

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda:  0

cm, Sangría francesa:  0,7 cm,

Espacio Antes:  3 pto, Después:  3

pto, Interlineado:  sencillo, Punto

de tabulación:  1,9 cm, Lista con

tabulaciones

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,08 cm, Sangría francesa:  0,26 cm,

Derecha:  0 cm, Espacio Antes:  1,55

pto, Después:  1,55 pto,

Interlineado:  Múltiple 1,08 lín.,

Diseño: Claro (Blanco), Punto de

tabulación:  1 cm, Izquierda + No

en  1,4 cm

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri
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1.b.Analitza l’evolució1.c.Formula objectius afavoridors del joc durant el desenvolupament de l’expressió i 
comunicació verbal d’acord a les característiques evolutives dels infants. 

1.d.Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació verbal apropiades a les 

característiques evolutives dels infants. 

1.e.Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació verbal apropiades a les 
característiques evolutives dels infants. 

1.f.Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 

comunicació verbal per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.g.Elabora propostes creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació verbal infantil. i 

defineix per a cada franja d’edat els tipus de joc que li corresponen i les joguines més habituals. (*) 

1.c.1.h. Valora l’expressió com a element essencial per a l’observació del Analitza la importància del joc en el 

desenvolupament infantil. 

1.d.Valora la importància d’incorporar aspectes lúdics en el procés d’ensenyament aprenentatge. 

1.e.Relaciona les diferents concepcions teòriques i teories sobre el joc des de les diferents corrents psicològiques. 

Estableix similituds i diferències entre elles. (*) 

1.f.Relaciona el joc amb les diferents dimensions del desenvolupament infantil. 

1.g.1.i. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 

comunicació. 

1.j.Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador de les interaccions entre educadors/es-

nens/es. 

1.k.Reconeix la importància del joc com a factor d’integració, d’adaptació social, d’igualtat i de convivència. 

1.h. Analitza projectes que utilitzin el joc com a eix d’intervenció, en l’àmbit formal i en l’àmbit no formal. 

1.i. Incorpora elements lúdics en la intervenció educativa. 

1.j.els conceptes de bilingüisme i diglòssia i valoraValora la seva incidència en importància del joc en el 

desenvolupament infantil i com a eix metodològic de la intervenció educativa. 

1.k.introducció primerenca de les llengües.Reconeix les diferents tendències i experiències més rellevants sobre el 

disseny d’espais lúdics, tant en l’àmbit formal com en el no formal i en l’informal. (*) 

1l. Defineix la metodologia, estratègies d’intervenció i organització de l’activitat lúdica en l’entorn formal. (*) 

RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació verbal dirigits als nens ijoguines per a les 
nenesactivitats lúdiques, relacionant les seves característiques amb els moments evolutius dels 
destinatarisles etapes del desenvolupament infantil. 

Criteris d’avaluació 

2.a.Identifica els recursos de les Analitza diferents formes de l’expressió i la comunicació verbal dirigits a la població 
infantil. 

2.b. Identifica les tipus de joguines, les seves característiques del recurs, la seva funció i les capacitats. 

2.c.Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d.Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e.Defineix els criteris rellevants que contribueixen a desenvolupar en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f.Relaciona el momentprocés evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionatde 

l’infant. 

2.b.2.g.Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...



 

 

M05 Expressió i 
comunicacióM04 El joc 

infantil i la seva 
metodologia 

 

 

 

Realitzat per: Esther Orts Rull 
Data: 10/10/2019 

Pàg.6/23 

 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

les 2.h.Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a font 

d’informació. 

2.c.mecanisme afavoridorElabora un dossier de joguines infantils adequades a l’edat. 

2.d.Recopila joguines tradicionals relacionant-les amb l’edat. 

2.e.l’expressióIdentifica joguines per a espais tancats i oberts adequats a l’edat. 

2.f.Enumera i classifica diferents joguines atenent als criteris de: edat, espai de realització, rol de l’educador o 

educadora, nombre de participants, capacitats que desenvolupen, relacions que s’hi estableixen i materials 

necessaris. 

2.g.Estableix criteris per a la comunicació verbaldisposició, utilització i conservació de materials lúdics. 

2.h.Analitza la legislació vigent en matèria d’ús i de seguretat de joguines. 

2.i. Reconeix2.j.Valora la necessitat d’adequació a les condicions de qualitat –material, formal i educativa– i de 

seguretat de les joguines infantils, així com de les institucions que la garanteixen. (*) 

2.j.d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i Identifica el valor que aporta la joguina 

en les diferents situacions de joc i valora’n la idoneïtat. (*) 

2.k. Reconeix els actuals sistemes de fabricació, distribució i publicitació de les joguines, comparant-ho a com s’ha fet 

en altres èpoques. (*) 

2.l. Analitza el valor i el paper que pot tenir la joguina com a transmissor de valors positius i estereotips sexistes, 

insolidaris o bèl·lics. (*) 

2.m. Analitza el paper dels mitjans de comunicació i la publicitat en la comunicació (TIC) com a mecanisme afavoridor 

de l’expressió i la comunicació infantil.  de les joguines. 

2.n. Reconeix la normativa i destinada a protegir els infants davant l’exposició a missatges publicitaris. (*) 

RA3. Implementa estratègies i Avalua activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió oral, 
relacionant-d’intervenció lúdica, justificant les amb els objectius previstostècniques i instruments 
d’observació seleccionats. 

Criteris d’avaluació 

3.a.Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b.Realitza les activitats de desenvolupament de l’expressió oral ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c.Selecciona els indicadors d’avaluació. 

3.b.Aplica distintes tècniques i instruments d’avaluació a distintes situacions  

3.c.les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació aprofitant les ofertes socioculturals de l’entorn. 

3.d. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.e. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió oral en nens i nenes. 

3.f. Respecta els ritmes i necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat. 

lúdiques, tenint en compte, entre d’altres, criteris de fiabilitat, validesa, 

3.d utilitat i practicitat per als usuaris de la informació. 

3.e.Elegeix i aplica la tècnica adequada segons la finalitat del registre. 

3.f Extreu les conclusions i explica les conseqüències que se’n deriven per a l’ajust o modificació del projecte. 

3.g. Identifica els principals trastorns i alteracions en el desenvolupament de l’expressió oralles adaptacions que 

requereix el joc en un supòsit pràctic d’observació d’activitat lúdica. 
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

3.h.Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.i.Valora la importància de respectar la llengua maternael grau d’adequació dels nensmaterials i nenes. 

3.j. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.k. Identifica els trastorns més comuns i les alternatives d’intervenció. 

3.l. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/aseu nombre segons el tipus d’activitat, i també les 

condicions de seguretat dels trets culturals de la societat en la implementació d’activitats que afavoreixen 

l’expressió oralmaterials i dels espais de joc. 

3.m. Interacciona amb infants que utilitzen sistemes augmentatius o alternatius de comunicació i afavoreix que tots els 
infants ho facin. (*)3.i. Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció relacionats amb la promoció de la igualtat de 
gènere. 

RA4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
verbal argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa verbal dels nens i de les 
nenes. 

4.d. Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col·laboració  d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb d’altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

 

UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió ritmicomusical. (34h) 

RA1.Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 

ritmicomusical relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió ritmicomusical en funció de l’edat dels destinataris. 

1.b. Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i comunicació ritmicomusical d’acord a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.c. Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació ritmicomusical apropiades a 
les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.d. Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació ritmicomusical apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.e. Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació ritmicomusical per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,06 cm, Sangría francesa:  0,26 cm,

Derecha:  0,01 cm, Espacio Antes: 

1,55 pto, Después:  1,55 pto,

Interlineado:  Múltiple 1,08 lín.,

Diseño: Claro (Blanco), Punto de

tabulación: No en  1,9 cm

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Espacio Después: 

3,15 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Sin Expandido / Comprimido 

Tabla con formato

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

1.f. Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació ritmicomusical infantil. 

1.g. Valora l’expressió com element essencial per a l’observació dels desenvolupament infantil. 

1.h. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 
comunicació. 

1.i. Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador de les interaccions entre educadors/es- 
nens/es. 

1.j. Identifica les diferents fases que segueix l’infant en el domini del ritme i en l’aplicació de la seqüència so-silenci. (*) 

RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical dirigits als nens i les nenes, relacionant 
les característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

Criteris d’avaluació 

2.a. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la comunicació verbal dirigits a la població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació verbal. 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil. 2.a. Identifica els recursos de les 
diferents formes de l’expressió i la comunicació ritmicomusical dirigits a la població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació ritmicomusical . 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil. 

RA3. Implementa estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió oral, 
relacionant- les amb els objectius previstos Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió  rítmico- musical relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos 
apropiats. 

Criteris d’avaluació 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b. Realitza les activitats de desenvolupament de l’expressió oral ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació aprofitant les ofertes socioculturals 
de l’entorn. 

3.d. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.e. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió oral en nens i nenes. 

3.f. Respecta els ritmes i necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat. 

3.g. Identifica els principals trastorns i alteracions en el desenvolupament de l’expressió oral. 

3.h. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.i. Valora la importància de respectar la llengua materna dels nens i nenes. 

3.j. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.k. Identifica els trastorns més comuns i les alternatives d’intervenció. 

3.l. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 
d’activitats que afavoreixen l’expressió oral. 

3.m. Interacciona amb infants que utilitzen sistemes augmentatius o alternatius de comunicació i afavoreix 
que tots els infants ho facin. (*)3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del 

grup. 

3.b. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.d. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió rítmic – musical en la infància. 

3.e. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació aprofitant les ofertes socioculturals 
de l’entorn. 

3.f. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 

3.g. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.h. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.i. Respon davant contingències. 

3.j. Genera entorns d’intervenció segurs. 

3.k. Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic. 

3.l. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 
d’activitats que afavoreixen l’expressió rítmic–musical en la infància. 

RA4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
verbal argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació.Avalua el procés i el resultat 
de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació ritmicomusical argumentant les 
variables rellevant i els instruments d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa verbal dels nens i de les 
nenes. 

4.d. Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col·laboració  d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb d’altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada.4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats 
a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa dels nens i de les nenes. 

4.d. S’ha aplicat l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col•laboració  d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb d’altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtica (25h) 

RA1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció de l’edat dels destinataris. 

1.b. Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i comunicació logicomatemàtica d’acord a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.c. Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica apropiades 
a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.d. Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica apropiades a 
les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.e. Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació logicomatemàtica per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.f. Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació logicomatemàtica infantil. 

1.g. Valora l’expressió com element essencial per a l’observació dels desenvolupament infantil. 

1.h. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 
comunicació. 

1.i. Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador de les interaccions entre educadors/es- 
nens/es. 

1.j. Reconeix les principals característiques que defineixen l’estructura del pensament logicomatemàtic en l’infant. (*) 

1.k. Identifica les diferents fases de desenvolupament logicomatemàtic d’acord a les principals teories explicatives. (*) 

1.l. Reconeix els diferents conceptes que estructuren el pensament logicomatemàtic, com s’adquireixen i es 
relacionen. (*) 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits als nens i les nenes, 
relacionant les seves característiques amb els moments evolutius dels destinataris. 

Criteris d’avaluació 

2.a. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica dirigits a la 
població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica . 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil.   

RA3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica 

relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

Criteris d’avaluació 

3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.d. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica en la infància. 

3.3. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica aprofitant les 
ofertes socioculturals de l’entorn. 

3.f. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 

3.g. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.h. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.i. Respon davant contingències. 

3.j. Genera entorns d’intervenció segurs. 

3.k. Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic. 

3.l. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 

d’activitats que afavoreixen l’expressió logicomatemàtic en la infància. 

RA4.Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica argumentant les variables rellevants i els instruments d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a l’edat del nen/a. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa logicomatemàtica dels 
nens i de les nenes. 

4.d. S’ha aplicat l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col·laboració d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb d’altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

 

 

 

 

 

 

UF4. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual (25h) 

RA1.Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
gestual relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció de l’edat dels destinataris. 

1.b. Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i comunicació gestual d’acord a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.c. Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació gestual apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.d. Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació gestual apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.e. Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació gestual per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.f. Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació gestual infantil. 

1.g. Valora l’expressió com element essencial per a l’observació dels desenvolupament infantil. 

1.h. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 
comunicació. 

1.i. Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador de les interaccions entre educadors/es- 
nens/es. 

1.j. Copsa la importància del llenguatge corporal en la primera infància i la seva incidència en el desenvolupament. (*) 
RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació gestual dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 
Criteris d’avaluació 
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2.a. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la comunicació gestual dirigits a la població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació gestual . 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil. 
RA3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió gestual relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 
Criteris d’avaluació 

3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.d. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió gestual en la infància. 

3.e. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació gestual aprofitant les ofertes 
socioculturals de l’entorn. 

3.f. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 

3.g. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.h. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.i. Respon davant contingències. 

3.j. Genera entorns d’intervenció segurs. 

3.k. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 
d’activitats que afavoreixen l’expressió gestual en la infància. 

RA4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
gestual argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa gestual dels nens i de 
les nenes. 

4.d. Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col•laboració d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 
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4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

 

 

UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les 
TAC.(20h) 
RA1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació de 
les TAC relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció de l’edat dels destinataris. 

1.b. Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i comunicació de les TAC d’acord a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.c. Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació de les TAC apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i de les nenes. 

1.d. Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació de les TAC apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.e. Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació de les TAC per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.f. Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació infantil. 

1.g. Valora l’expressió com a element essencial per a l’observació dels desenvolupament infantil. 

1.h. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 
comunicació. 

1.i. Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador de les interaccions entre educadors/es-
nens/es. 

1.j. Reconeix les noves possibilitats educatives que proporcionen les TAC i assumeix el canvi en la manera d’ensenyar 
que això suposa. (*) 
RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació de les TAC dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris 
Criteris d’avaluació 

2.a. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la comunicació dirigits a la població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació. 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil. 
RA3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió  a través de les noves 
tecnologies relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 
Criteris d’avaluació 
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3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.d. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament a través de les noves tecnologies de l’expressió 
en la infància. 

3.e. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació aprofitant les ofertes socioculturals 
de l’entorn. 

3.f. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 

3.g. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.h. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.i. Respon davant contingències. 

3.j. Genera entorns d’intervenció segurs. 

3.k. Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic. 

3.l Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 
d’activitats que afavoreixen l’expressió a través de les noves tecnologies en la infància. 

RA4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació de 
les noves tecnologies argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa gestual dels nens i de 
les nenes. 

4.d. Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col•laboració d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

 

 

UF 6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica. (52h) 
RA1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
plàstica relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció de l’edat dels destinataris. 

1.b. Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i comunicació plàstica d’acord a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.c. Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la comunicació plàstica apropiades a les 
característiques evolutives dels nens i les nenes. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita
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1.d. Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la comunicació plàstica apropiades a les 
característiques evolutives dels infants. 

1.e. Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació plàstica per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes. 

1.f. Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la comunicació plàstica infantil. 

1.g. Valora l’expressió com element essencial per a l’observació dels desenvolupament infantil. 

1.h. Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planificació de les activitats expressives i de 
comunicació. 

1.i. Valora la utilització del llenguatge no verbal com a element regulador de les interaccions entre educadors/es-
nens/es. 

1.j. Aplica estratègies metodològiques adients per treballar les activitats plàstiques amb seguretat i eficàcia. (*) 

1.k. Identifica les diferents fases de desenvolupament de l’infant per mitjà de la plàstica. (*) 
RA2.Selecciona recursos d’expressió i comunicació plàstica dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris 
Criteris d’avaluació 

2.a. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la comunicació dirigits a la població infantil. 

2.b. Identifica les característiques del recurs. 

2.c. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos seleccionats. 

2.d. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 

2.e. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten seleccionar-lo. 

2.f. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les característiques del recurs seleccionat. 

2.g. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques evolutives dels nens i nenes. 

2.h. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos d’acord a principis de sostenibilitat. 

2.i. Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme 
afavoridor de l’expressió i la comunicació plàstica . 

2.j. Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil. 
RA3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió plàstic  relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 
Criteris d’avaluació 

3.a. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup. 

3.b. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 

3.c. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 

3.d. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de l’expressió plàstica en la infància. 

3.e. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comunicació aprofitant les ofertes socioculturals 
de l’entorn. 

3.f. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 

3.g. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança. 

3.h. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planificació. 

3.i. Respon davant contingències. 

3.j. Genera entorns d’intervenció segurs. 

3.k. Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic. 

3.l. Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets culturals de la societat en la implementació 
d’activitats que afavoreixen l’expressió plàstica en la infància. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita



 

 

M05 Expressió i 
comunicacióM04 El joc 

infantil i la seva 
metodologia 

 

 

 

Realitzat per: Esther Orts Rull 
Data: 10/10/2019 

Pàg.17/23 

 

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

RA4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
plàstica argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques individuals i a la edat del nen/a. 

4.b. Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques individuals i l’edat del nen/a. 

4.c. Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució expressiva i comunicativa plàstica dels nens i de 
les nenes. 

4.d. Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte. 

4.e. Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert. 

4.f. Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació. 

4.g. Identifica les situacions en les que és necessari la col•laboració  d’altres professionals. 

4.h. Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals. 

4.i. Coopera amb d’altres professionals en la identificació de les fites evolutives de l’expressió i la comunicació en els 
infants. 

4.j. Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Aquest mòdul s’impartirà 6h setmanals amb els alumnes de 1r 2nde TEI, a l’aula ordinària la teoria,  

implementacions a llars d’infants, implementacions a escoles i sortides obligatòries relacionades amb la 

temàtica del joc. Els alumnes treballaran seguint diferents agrupaments depenent dels objectius de cada 

activitat. Així, en ocasions realitzaran treballs individuals, d’altres en parelles, en petits grups i en d’altres 

ocasions treballaran en gran grup afavorint el treball cooperatiu i la cohesió grupal.  També es promourà que 

els grups es vagin intercanviant, de manera que tothom treballi amb tothom al llarg del curs. 

Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats i duració  que 

es seguiran durant el decurs de la UF per a que el alumne/a sigui conscient de la programació temporal dels 

seus estudis i la metodologia que es portarà a terme. 

Les activitats seran diverses: elaboracions de materials didàctics dirigits a infants de 0 a 6 anys, dinamitzacions 

de jocs grupals per part de els/les alumnes, observacions directes i/o indirectes, implementacions, proves 

escrites, treballs de recerca i investigació grupals  o individuals, tasques a classe,  exposicions, lectures i 

resolució de casos , sortides, col·laboració amb festes i jornades , etc. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo, 11 pto,

Negrita

Con formato: Espacio Antes: 

Automático, Después:  0 pto
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 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

 

 

 

AVALUACIÓ 
 

El mòdul s’avaluarà al llarg de les diferents unitats formatives programades, cadascuna de les quals s’avaluarà 
independentment i es ponderarà segons l’assignació d’hores de cada unitat.  
 
L’alumne/a haurà aprovat si la nota mitjana és com a mínim de 5. Per a poder realitzar la nota mitjana, dels 

Desplegarem diferents tipus d’activitats i tasques que ens permetin construir el saber, el saber fer i el saber 

estar de forma participativa. Mitjançant la varietat de mètodes i tècniques es treballaran els diferents 

continguts del mòdul potenciant l’aprenentatge autònom, l’aprenentatge cooperatiu i l’assoliment de 

competències professionals com a tècnics en educació infantil. 

 Pretenem afavorir el procés i resultat dels aprenentatges a partir de propostes de situacions i contextos 

d’aprenentatge diversos que ens permetin treballar el desenvolupament de les habilitats cognitives i 

comunicatives de l’alumnat des del coneixement i la comprensió fins a l’avaluació a partir de tasques variades. 

Amb tot pretenem que els alumnes arribin per ells mateixos a les conclusions adequades, fomentant un bon 

clima a l’aula que afavoreixi la participació, en base al diàleg i la iniciativa i d’alguna manera obligui als 

alumnes a raonar, prendre decisions, afavorir el pensament crític i el respecte envers altres punts de vista,...  

 Si organitzativament es possible realitzaran visites relacionades amb l’educació no formal (com per exemple:, 

ludoteca,granja escola...) i formal (llars d’infants...). Les sortides acadèmiques són curriculars i, per tant, és 

obligatòria l’assistència. Aquestes visites tindran especial importància en la presa de decisions dels alumnes 

pel que fa a dissenyar un determinat projecte i preparació d’activitats en un context real. Les activitats amb 

infants afavoriran un aprenentatge més funcional, significatiu i motivador per als alumnes. Aquestes sortides i 

activitats d’implementació s’aniran organitzant durant al curs i es comunicaran amb antelació als alumnes. 

 Amb tot això volem aconseguir que els alumnes, futurs Tècnics Superiors de Educació Infantil, tinguin els 

coneixements, els recursos, les capacitats d’adaptació i flexibilitat, les actituds i aptituds necessàries per a 

posar en pràctica de forma adequada la seva professió i ser capaços d’ adequar aquesta pràctica professional 

a la realitat canviant, fet que creiem es fonamental en l ‘àmbit educatiu i social actual. 

 La coordinació curricular amb altres mòduls ens permetrà globalitzar les tasques i dotar de significat i 

coherència a les propostes, treballar de forma interdisciplinària tractant continguts similars als d’altres mòduls 

aprofundint, si és necessari, en ells. La participació en la celebració de les festes populars al llarg de l’any 

(Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Pasqua...) i del Projecte del dia internacional del joc es treballarà 

transversalment des dels MP i afavoriran el desenvolupament de competències d’aprenentatge servei. 

Con formato: Espacio Antes: 

Automático, Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  6,35

pto, Después:  0 pto

Tabla con formato
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

diversos exàmens, treballs… la nota ha de ser com a mínim d’un 4 en cadascun d’aquests (exceptuant algunes 
activitats que a consideració de cada professor/a puguin fer mitjana amb altra nota). 

 

L'alumne/a tindrà opció de repetir les activitats d'E-A que tingui pendents, si el professora/a ho considera 
oportú. En cas que un/a alumne/a hagi de repetir una activitat d'E-A, la nota màxima a que tindrà opció serà 
de 5. En cas contrari, s’haurà de presentar a la segona convocatòria al juny per superar la UF o mòdul. Tot 
treball aprovat no es podrà repetir, ja que aquesta opció es dona només als alumnes/as  que no han assolit els 
continguts d’aquella activitat suspesa. 
 
L’alumne/a que no es presenti a un examen i porta el justificant oficial, es presenta un altre dia i es queda 
amb la nota que correspongui. Si l’alumne/a no assisteix a l’examen i no porta el justificant oficial perd el dret 
a examen i ha de presentar-se a la segona convocatòria. 
 
Els treballs els custodiarà l’alumne/a mentre cursi el cicle. En qualsevol moment, podran ser requerits.  
La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són una condició 
necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l’aula i els objectius planificats. Tots els treballs 
s’entregaran en la data fixada, independentment de la seva data d’exposició.  En cas de motiu justificat 
s’haurà de portar justificant per tenir l’opció de lliurament fora de termini.  La nota restarà 5 punt en un 
termini de 8 dies, si en aquest temps no s’han presentat l’activitat queda suspesa, i es recuperarà a segona 
convocatòria.  
 
L'alumne/a pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries. La 
presentació a la segona convocatòria és voluntària. En i els/les alumnes que es presentin de tota la UF  tindran 
la nota íntegra obtinguda. 

 

Les estratègies de superació de la segona convocatòria poden consistir en activitats puntuals o continuades i 
proves escrites. La nota obtinguda podrà ser d’1 a 10. En el cas de l’alumnat que hagi seguit l’avaluació 
contínua però no superi el mòdul, a la 2a convocatòria de juny les professores poden indicar la realització 
d’activitats de recuperació individualitzada de les UF no superades. 

 
 

Així mateix, tots aquells treballs en grup en què l’alumne no hi hagi participat restarà 0'25 de la nota final per 
dia que no hagi assistit i no estigui justificat i 0,1 si la falta d’assistència està justificada.  

 

A l’avaluació de les activitats escrites es tindrà en compte les faltes d’ortografia per la valoració.  
 
Cadascuna de les activitats d’avaluació esmentades tindrà un percentatge de la qualificació de la unitat  
formativa. Per superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives. Essent 
necessari arribar a 5 per superar el mòdul. La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la 
següent ponderació:  
 

QMP = QUF1*0,24 + QUF2*0,16 + QUF3*0,15 + QUF4*0,13 + QUF5*0,11 + 
QUF6*0,21QMP = 0’25*QUF1 + 0’30*QUF2 + 0’45*QUF3 

 
 

El valor de cada UF es presentarà a l’inici de cada unitat mitjançant la presentació a l’alumnat. Aquesta 
programació podrà ser modificada i variada pel professorat durant el curs, avisant a l’alumnat dels canvis 

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Izquierda, Espacio

Después:  0 pto, Interlineado: 

sencillo

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,67 cm, Espacio Después:  0 pto,

Interlineado:  sencillo
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

oportuns en cada moment. 
 

L’assistència a classe és obligatòria. En cas que l’alumne/a acumuli el 20% o més de faltes injustificades d’una 
UF, s’haurà d’avaluar a la segona convocatòria .Dos retards computaran com una falta d'assistència. Es 
considera retard arribar fins a 5 minuts tard des de l’inici de la classe. A partir de 5 minuts falta. 

 

Si algun alumne és expulsat o arriba molt tard a classe el professor/a pot enviar a l’alumne amb el professor 
de guàrdia. 

 

El respecte i la participació positiva i col·laborativa  a classe seran competències fonamentals avaluables en 
totes les activitats. 
 

No serà admès cap treball individual o col·lectiu que no contingui les referències bibliogràfiques consultades i 

citades.  El plagiestà penalitzat amb una nota inferior a 5. Hi ha l’obligació de citar tot allò que no sigui 

producció pròpia. Quan l’alumnat utilitza treballs anteriorment realitzats té obligació de fer-lo saber en el 

text i diferenciar les aportacions noves de les que va fer en el passat o en treballs presentats en altres 

mòduls. Les actuacions que no corresponguin amb aquestes normes tindran conseqüències en l’avaluació de 

l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS 

 

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,67 cm, Espacio Antes: 

0 pto, Interlineado:  sencillo, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Derecha: 

0,09 cm, Espacio Antes:  0 pto, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Derecha:  0,09 cm,

Espacio Después:  0 pto

Con formato: Punto de tabulación:

 0,39 cm, Izquierda + No en  0,74

cm

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,06 cm, Punto de tabulación:  0,39

cm, Izquierda + No en  0,74 cm
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Aquest mòdul s’impartirà l’aula 18, que està equipada amb un ordinador connectat a internet i canó de 

projecció. 

Per a la realització d’algunes activitats, també caldrà realitzar alguna sortida a centres de l’entorn i 

especialitzats per a la cerca de les dades i per a la realització del disseny dels projectes i activitats 

educatives (serveis d’atenció als infants, botigues especialitzades, etc). 

També farem servir materials variats per elaborar productes comunicatius diversos (articles i textos, 

tríptics, cartells, panells expositius, vídeos, etc.). 

 El llibre de text:. Escude,N i Sánches, E. (2017). Expressió i comunicació. Barcelona: Altamar 
S.A.ROMERO, Virginia; GÓMEZ, Montse. El joc infantil i la seva metodologia. (2016) Barcelona: Altamar, 
2016.  

 

ISBN:978-84-16415-15-1 

S’utilitzaran eines informàtiques. L’ús del correu electrònic (eorts@iesjulioantonio.cat)  és imprescindible 

per al seguiment dels nuclis formatius, la utilització del drive i moodle.  

Les referències bibliogràfiques específiques es facilitaran en cadascuna de les unitats formatives. 

El material didàctic, proporcionat pel centre és d’ús comú i tots els alumnes són responsables de la seva 

cura i d’utilitzar-lo adequadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,15 cm, Espacio Después:  4,2 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,19 cm, Espacio Antes: 

Automático, Después:  4,2 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,15 cm, Espacio Después:  4,2 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,34 cm, Sangría francesa:  0,34 cm

Con formato: Ninguno, Sangría:

Izquierda:  0,15 cm, Espacio Antes: 

3,15 pto, Después:  4,2 pto, No

conservar con el siguiente, No

conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,15 cm, Espacio Antes:  3,15 pto,

Después:  4,2 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 

0,15 cm, Espacio Después:  4,2 pto

mailto:eorts@iesjulioantonio.cat
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha + No

en  7,5 cm +  15 cm
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Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha +

No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Punto de tabulación:

 3,97 cm, Centrado +  7,95 cm,

Derecha + No en  7,5 cm +  15 cm

Con formato: Espacio Antes:  1,55

pto, Punto de tabulación:  3,97 cm,

Centrado +  7,95 cm, Derecha +

No en  7,5 cm +  15 cm

 
 

 

 

 


