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Introducció 
Donat que  en aquest moment estic impartint docència a Formació Professional 
dins del Departament de Serveis a la Comunitat en el Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Educació Infantil, i dins del mòdul 05 Expressió i Comunicació, 
aprofito la planificació que he de realitzar de la Unitat Formativa 5 d’aquest per 
a confeccionar aquest projecte. 
 
1. Tema o centre d'interès. 
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de 
les TAC en Educació Infantil 
 

2. Nivell a qui s'adreça. 
Cicle Formatiu Grau Superior d’Educació Infantil  
 

3. Resultats d’aprenentatge i Criteris d’avaluació 
1. 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. 

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

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

1.3. 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. 

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

1.5. 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. 

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

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

1.8. Garanteix  la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en 
la planificació de les  activitats expressives i de comunicació. 
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1.9. Valora la utilització del llenguatge no verbal com element 
regulador de les interaccions entre educadors/es-nens/es. 

 
2. 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 
2.1. Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la 

comunicació dirigits a la població infantil. 
2.2. Identifica les característiques del recurs. 
2.3. Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos 

seleccionats. 
2.4. Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs. 
2.5. Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten 

seleccionar-lo. 
2.6. Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les 

característiques del recurs seleccionat. 
2.7. Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques 

evolutives dels nens i nenes. 
2.8. Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos 

d’acord a principis de sostenibilitat. 
2.9. 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. 

2.10. 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. 

 
3. 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. 
3.1. Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques 

del grup. 
3.2. Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 
3.3. Prepara els recursos materials propis de l’activitat. 
3.4. Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament a 

través de les noves tecnologies de l’expressió en la infància. 
3.5. Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la 

comunicació aprofitant les ofertes socioculturals de l’entorn. 
3.6. Respecta els ritmes i les necessitats individuals. 
3.7. Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i 

confiança. 
3.8. Valora la coherència de la realització de les activitats amb la 

planificació. 
3.9. Respon davant contingències. 
3.10. Genera entorns d’intervenció segurs. 
3.11. Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic. 
3.12. 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. 
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.  

4. Continguts: 
1. Planificació d’ estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de 

l’expressió i comunicació a través de les TAC. 
1.1. L’expressió amb les noves tecnologies. 
1.2. La comunicació amb les noves tecnologies. 
1.3. Pautes per l’anàlisi de situacions comunicatives. 
1.4. Valoració de la importància de la comunicació en 

el desenvolupament del nen i la nena. 
 
2. Selecció de recursos d’expressió i comunicació dirigits als nens i les nenes. 

2.1. Utilització i valoració de les Tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) com a recurs pel desenvolupament de l’expressió i la 
comunicació. 

2.2. Rigor  en la selecció i utilització dels recursos. 
 
3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió a 

través de les noves tecnologies. 
3.1. Utilització de les noves tecnologies com estratègies pel 

desenvolupament dels diferents llenguatges. 
3.2. Organització d’activitats globalitzades pel desenvolupament dels 

diferents llenguatges. 
3.3. Valoració dels diferents tipus d’expressió dels nens i les nenes. 

 
4. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’expressió i comunicació. 
4.1. La observació de l’expressió a través de les TAC en els nens i les 

nenes. 
4.2. Instruments d’observació de l’expressió i de la comunicació en els 

nens i les nenes: disseny i selecció. 
4.3. Avaluació de programes d’intervenció en l’àmbit de l’expressió i 

comunicació amb nens i nenes. 
4.4. Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la 

millora de la intervenció. 
4.5. Col·laboració en la transmissió d’informació entre família-escola, 

entre escola-altres professionals. 

 

5. Activitats 
• Activitat1: Anàlisis de recursos TAC per a EI 

 
• Disseny i implementació d’activitats TAC per al professorat d’EI 
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o Activitat 2: La fotografia com a recurs didàctic: El cos humà ( 
Gimp.) 

o Activitat 3:Les presentacions: Power Point, Impress, Slide Share, 
Prezzi… 

o Activitat 4: Imatge animada: Windows movie maker. 
o Activitat 5: Jclick. 

 
 

6. Una breu explicació de la metodologia a 
seguir. 
 
Els continguts d’aquest crèdit es realitzaran de forma pràctica, amb unes 
prèvies indicacions teòriques per tal que l’alumne pugui aprendre els mínims 
necessaris per poder començar a utilitzar els programes que haurà de treballar. 
És treballarà individualment i en petits grups. 

 

7. Una breu explicació de com s'atendria a la 
diversitat. 
 
Aquesta activitat es realitzarà el tercer trimestre del curs amb l’alumnat de 
Segon Tarda i no s’han d’efectuar canvis o adaptacions metodològiques per a 
atendre a persones particulars. 
Respectarem el ritme de treball de cada grup, intentant que la major part de la 
feina es pugui realitzar a l’aula. 

8. I una breu explicació dels aspectes relacionats 
amb l'avaluació.  
 
Formativa  Al llarg del curs es valorarà cada Unitat Didàctica a partir de: 
- Les activitats d'ensenyament-aprenentatge realitzades tant de forma  
individual  com en grup.  
- Els treballs presentats, tant a nivell individual com en grup, l'interès mostrat i 
la participació general de l’alumnat. 
Sumativa  Aquest es un crèdit presencial i per tant, l’assistència a classe es 
obligatòria. 
Per a la nota de cada avaluació es tindran en compte totes les activitats 
d’ensenyament- aprenentatge fetes al llarg de l’avaluació: treballs i activitats 
realitzades a classe, actitud i participació de l’alumne. 
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S’estableix la següent distribució  per l’avaluació respecte a la nota trimestral i 
final: 
80%  Activitats i treballs realitzats. 
20%  Actitud: Assistència, participació. 
Avaluació Ordinària: L’alumnat que no superi una avaluació podrà recuperar-
la a  l’avaluació ordinària i d’acord amb les directrius i la data que estableixi 
cada professor.  
Avaluació Extraordinària. L’alumnat que en finalitzar el curs tingui 
avaluacions no superades s’haurà de presentar a la prova extraordinària de 
final de curs, a la qual s’haurà de presentar de tota la matèria del curs. 

 

9. Annex: Graella 
 
Títol del 
projecte: 

Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i 
l’expressió a través de les TAC en Educació Infantil 

Adreça del 
bloc: 

http://blocs.xtec.cat/elmassatgeinfantil/ 

Definició 
conceptual  

La finalitat d’aquest projecte és donar a conèixer al meu 
alumnat algunes de  les possibilitats i el funcionament de 
diverses estratègies i recursos TAC, per tal puguin crear 
aplicacions didàctiques i interactives per treballar aspectes 
procedimentals de qualsevol del currículum d’educació 
infantil. 

Recursos TIC 
que hi seran 
presents en el 
projecte: 

• Activitat d’anàlisis de recursos TAC per a EI 
• La imatge,treballs de fotografia: Gimp. 
• Les presentacions: Power Point, Impress, Slide Share, 

Prezzi… 
• Imatge animada: Windows movie maker. 
• Activitats Jclick. 

 
Tema curricular 
que treballarà 
el projecte: 

Les TAC en Educació Infantil 

Àrees 
d’ensenyament 
que treballarà 
el projecte: 

1. Planificació d’ estratègies i activitats afavoridores del 
desenvolupament de l’expressió i comunicació a través de 
les TAC. 

2. Selecció de recursos d’expressió i comunicació dirigits als 
nens i les nenes. 

3. Implementació d’activitats afavoridores del 
desenvolupament de l’expressió a través de les noves 
tecnologies. 

4. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció 
realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació. 
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Nivell a qui 
s’adreça: 

Cicle formatiu d’Educació Infantil 

Resultats 
d’aprenentatge:

1. 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.  

2. 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 

3. 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.  

Altres recursos 
i activitats no 
TIC que creieu 
oportú 
destacar: 

Aquestes activitats es realitzaran a l’aula d’informàtica del 
centre, comptant també amb la pissarra digital. 

Atenció a la 
diversitat: 

Respectarem el ritme de treball de cada grup, intentant que la 
major part de la feina es pugui realitzar a l’aula. 
 

Peculiaritats 
que aporta el 
projecte: 

Adaptació a la LOE 

Elements 
didàctics de 
millora –
previsibles- 
amb l’aplicació 
del projecte: 

Eines d’edició de vídeo adequades (Windows Movie Maker 
molt inestable, ús d’Avidemux) i us de lloc d’allotjament de 
videos (Youtube, vimeo....) 

Avaluació: Activitats avaluables: 
• 40% Activitat d’anàlisis de recursos TAC per a E.I. 
• 60% Disseny i implementació d’activitat TAC per al 

professorat d’EI 
 

Altres: Directori de recursos en linia. 
http://aplitic.xtec.cat/merli/directoriInicialArea.jsp?idLevel=2215 
 
Generalitat  de Catalunya 
http://www.xtec.cat/escola/infantil/index.htm 
 
Biblioteca de recursos digitals per a l'aula. 
http://alexandria.xtec.cat/ 
 
Edu365 
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm 

http://pescantidees.blogspot.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
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Zona clic 
http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp?nivell=INF 
 
Un dia a l'aula d'Educació infantil 
http://www.xtec.cat/~ragusti/ordinad/ordinad.htm 
 
Internet segura 
http://www.iqua.net/?go=R3KV5eGGiY9LhQDuPXV3ex72Rig=
 
Les tres bessones (qualitat ) 
http://www.lestresbessones.com/ 
 
Pescant idees 
http://pescantidees.blogspot.com/ 
 
Pàgina personal d'Anna Pérez 
Recursos per a educació infantil 
 
http://www.xtec.cat/~aperez83/infantil.htm 
 
Pàgina de M. Turón 
http://personal2.iddeo.es/xgarcia/index2.htm 
 
Ministerio d'Ecucación y ciencia 
http://ares.cnice.mec.es/infantil/ 
 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información 

http://chaval.red.es/chavales/page?f=default&p=aprende 

 
Les pissarres digitals 
http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580 
 
Instituto de tecnologias educativas. 
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/infantil/ 
 
Recursos educativos en Internet 
http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/recursos.htm 
 

 

http://pescantidees.blogspot.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
http://www.xtec.cat/%7Eragusti/ordinad/ordinad.htm
http://pescantidees.blogspot.com/
http://www.lestresbessones.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
http://pescantidees.blogspot.com/
mailto:anna@ravalnet.org
http://www.xtec.cat/%7Eaperez83/infantil.htm
http://personal2.iddeo.es/xgarcia/index2.htm
http://ares.cnice.mec.es/infantil/
http://chaval.red.es/chavales/page?f=default&p=aprende
http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580
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