Atenció a infants de 0 a 3 anys
Curs a distància
Durada: 25 hores
Dates: del 15 de gener al 18 de febrero.
INTRODUCCIÓ
A partir de l’acord de col·laboració entre l’escola Efa (Escola de Formació de
l’ACELLEC) i el CEESC, podem oferir aquesta formació on-line. El curs es
desenvoluparà i serà coordinat des de la plataforma on-line de l’Escola Efa.
L’educació ha d’anar més enllà de la simple atenció als infants, ha de transcendir el
procés d’ensenyament-aprenentatge i ha de tenir un visió integral. Si ens centrem en
l’etapa dels 0 als 3 anys, encara amb més raó, els professionals han d’afavorir
experiències de socialització pedagògiques i creatives que permetin el
desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant. És el moment de posar les
bases per als futurs aprenentatges. Per aquest motiu els especialistes han de conèixer la
importància del seu rol i comptar amb recursos suficients per desenvolupar la seva
tasca de forma segura i efectiva.

FORMADORA
Vea Teijido, psicòloga, especialista en infància.
OBJECTIUS




Reflexionar sobre la funció educativa a l’escola bressol.
Conèixer l’organització i normativa del centre escolar que ens afecta.
Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del
monitor/a de suport a l’escola bressol.

CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.

Psicologia del desenvolupament. Trets característics de l’etapa 0-3.
Recursos pedagògics per a l’etapa 0-3.
Rol, funcions i tasques del monitor/a de suport.
La comunicació amb l’infant.
Epíleg. Pla d’Acció Individualitzat.
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METODOLOGIA







L’organització d’aquest curs permet treballar de forma asincrònica. Cada
participant, dins dels límits d’inici i finalització del curs, pot realitzar-lo en el
moment i al ritme que més li convingui. Això sí, s’hauran de respectar les dates
d’entrega de les tasques establertes.
Està dissenyat preveient una càrrega de treball per a l’alumne de 5 hores
setmanals, vinculades a cada un dels mòduls de contingut del curs.
La comunicació amb el tutor/ora es podrà realitzar a través de la missatgeria de
la plataforma moodle a través de la qual es realitza el curs i també a través de
correu electrònic.
Els participants obtindran una resposta en un temps màxim de 48 hores
(excepte si la consulta es realitza en divendres).

AVALUACIÓ CONTINUADA I CERTIFICACIÓ
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el
cas que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho
prèviament. El tutor/a del curs valorarà la possibilitat de fer una excepció).
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de
realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55 h.
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix
l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.
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