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Características del desarrollo infantil de 0 a 6 años 
(Catalán)
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: Per a realitzar el curs és suficient amb disposar de qualsevol processador de textos i un programa per a visualitzar documents 
en format pdf. Les activitats obligatòries del curs són 11 en total: 8 exercicis d’elaboració i 3 test d’avaluació al final de cadascun dels blocs. Per 
realitzar el curs és convenient tenir coneixements bàsics d’informàtica a nivell del curs d’Aula  Mentor “Iniciació a la Informàtica” o almenys una 
mínima destresa de mecanografia. Pel que fa a coneixements previs no són necessaris sobre la temàtica del curs, però sí és recomanable un nivell 
de formació de Graduat Escolar o 2º d’E.S.O., principalment per estar capacitat per redactar, resumir i elaborar textos escrits propis i originals.

180h

El curs d’Educació Infantil de l’Aula Mentor és un curs bàsic en el qual s’aborden amb senzillesa tots els aspectes que 
tenen alguna relació amb els nens i nenes fins als sis anys d’edat.

Destinatarios

El curs està destinat fonamentalment a mares, pares i educadors/es. A les mares i als pares els aporta uns 
coneixements que els ajuden a comprendre millor als seus fills/es i a tenir uns referents del seu desenvolupament i de 
les diferents etapes que es donen entre els 0 i els 6 anys d’edat.

Per al professorat el curs aporta una visió global i relacionada de tots els temes i aspectes de l’educació infantil, a més el 
curs ofereix nombrosos enllaços i material complementari que es poden usar per incrementar els seus coneixements 
sobre aspectes concrets.

Reproducció, desenvolupament físic i salut
• Tema 1.Reproducció i gestació 
• Tema 2. Creixement i desenvolupament
• Tema 3. Alimentació i nutrició infantil
• Tema 4. Descans i higiene
• Tema 5. Malalties infantils
• Tema 6. Prevenció d’accidents infantils

Psicologia Evolutiva
• Tema 7. Fonaments de la psicologia evolutiva
• Tema 8. Desenvolupament afectiu
• Tema 9. Desenvolupament social
• Tema 10. La sexualitat infantil
• Tema 11. Desenvolupament sensorial
• Tema 12. Desenvolupament motor

Módulos
• Tema 13. Desenvolupament cognitiu
• Tema 14. Psicomotricitat
• Tema 15. Adquisició i desenvolupament del 

llenguatge
• Tema 16. Expressió plàstica i gestual

Didàctica
• Tema 17. Aportacions teòriques a l’educació 

infantil en la història recent
• Tema 18. Marc legal de l’educació infantil
• Tema 1 9. Planificació de l’educació infantil
• Tema 20. Disseny d’activitats
• Tema 21. Organització de l’escenari escolarr
• Tema 22. La relació amb els pares
• Tema 23. El joc

A

B

C


