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Introducció

L’ésser humà, com la majoria dels animals, necessita una cura i una protecció
constant en els primers anys de vida. Les necessitats físiques són primordials
en aquests primers estadis. A les escoles infantils s’ha d’assegurar la cobertura
d’aquestes necessitats bàsiques i s’ha d’oferir una atenció constant al desenvolu-
pament dels hàbits d’autonomia personal que permetin el desenvolupament òptim
dels infants.

Cal que els educadors tinguin una bona formació sobre el desenvolupament dels
infants en aquest tram d’edat per cobrir adequadament les necessitats que tenen.

Els continguts d’aquest mòdul aporten els coneixements bàsics i fonamentals que
el tècnic superior en Educació Infantil ha de tenir assolits per desenvolupar la seva
tasca educativa de manera eficaç.

El tractament de les necessitats bàsiques és cabdal en l’educació infantil. Pro-
porciona als infants un entrenament valuós que els portarà a adquirir uns hàbits
saludables en el futur, per esdevenir homes i dones amb una bona salut física i
mental.

En la unitat formativa “Atenció i cura de l’alimentació dels infants” treballareu,
doncs, continguts referits a la nutrició i la dietètica infantil. A més, s’hi descriuen
els trastorns alimentaris principals que podeu trobar a l’escola infantil.

Seguidament, en la unitat formativa “Atenció i cura de l’activitat i descans infantil”
es descriu el cicle de la son i els ritmes d’activitat i descans dels infants de 0 a 6
anys. També hi trobareu les possibles alteracions i trastorns que hi ha.

En la unitat formativa “Atenció i cura de la higiene dels infants” s’inclou un recull
dels conceptes més importants referits a la higiene infantil. També s’hi descriu
acuradament el procediment per portar a terme la higiene dels infants a l’escola
infantil.

La unitat formativa “Programació i avaluació de l’adquisició d’hàbits d’autonomia
personal” es dedica a estudiar quina ha de ser l’actitud i quines estratègies s’han
d’utilitzar per adquirir aquests hàbits. El paper de l’educador és tan essencial a
l’escola com el dels pares i les mares a la llar. La coordinació de l’escola amb
la família és molt important en l’educació dels infants, i encara més quan s’ha de
coordinar el treball d’hàbits que es fa a l’escola amb la realitat de la llar. No hi ha
d’haver cap desajust en aquest aspecte i els esforços dels educadors s’han de dirigir
envers la comunicació amb els pares. Aquesta unitat formativa inclourà dues
unitats. La unitat “Programació de l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal”,
en què aprendreu a planificar i programar, per una banda, les vostres intervencions
com a educadors en l’adquisició dels hàbits dels infants i, per una altra banda, les
activitats que poden fer els infants per afavorir l’adquisició dels hàbits. L’altra
unitat serà “L’avaluació de l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal”. En
aquesta unitat aprendreu a observar i enregistrar els progressos en l’adquisició
d’hàbits i a valorar les programacions.
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La cura de l’infant inclou també la de les necessitats de salut i seguretat. És impor-
tant que l’educador tingui una visió global de les malalties infantils principals i
dels principis bàsics de la seguretat pel que fa als accidents infantils i la prevenció
que li permeti actuar eficaçment davant situacions de perill i risc. Aquests són els
temes que es tracten en la unitat formativa “Intervenció en situacions d’especial
dificultat”.

Tots aquests continguts que es presenten en el material es complementen amb les
activitats proposades en el material web per treballar els aspectes més destacats
de cada unitat formativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul, l’alumne/a:

Atenció i cura de l’alimentació dels infants

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants
analitzant les pautes d’alimentació i els patrons de creixement i desenvolu-
pament físic.

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’-
hàbits d’autonomia personal relacionats amb l’alimentació en els nens,
relacionant-los amb les estratègies de planificació educativa i els ritmes de
desenvolupament infantil.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els
ritmes infantils i les necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, si
escau, amb les ajudes tècniques que siguin necessàries.

Atenció i cura de l’activitat i el descans infantil

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels
infants analitzant les pautes de descans i els patrons de creixement i
desenvolupament físic.

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hà-
bits d’autonomia personal en els nens, relacionant-los amb les estratègies
de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els
ritmes infantils i les necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, si
escau, amb els ajuts tècnics que siguin necessaris.

Atenció i cura de la higiene dels infants

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels
infants analitzant les pautes d’higiene i els patrons de creixement i desenvo-
lupament físic.

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hà-
bits d’autonomia personal relacionats amb la cura, la higiene i el vestit
infantil en els nens, relacionant-los amb les estratègies de planificació
educativa i els ritmes de desenvolupament infantil.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els
ritmes infantils i les necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, si
escau, amb les ajudes tècniques que siguin necessàries.
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Programació d’hàbits d’autonomia personal

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels
infants analitzant les pautes d’alimentació i els patrons de creixement i
desenvolupament físic. Descriu les pautes d’actuació amb relació a la cura,
la higiene, el vestit, el descans i la son infantil.

2. Programa intervencions educatives per a afavorir el desenvolupament d’hà-
bits d’autonomia personal en els nens, i les relaciona amb les estratègies de
planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció i els relaciona amb els
ritmes infantils i les necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, si
escau, amb els ajuts tècnics que siguin necessaris.

4. Fa activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i d’adquisició d’hàbits
d’autonomia dels infants, i justifica les pautes d’actuació.

Avaluació d’hàbits d’autonomia personal

1. Avalua el procés i el resultat de la intervenció amb relació a la satisfacció
de les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, i
justifica la selecció de les estratègies i instruments emprats.

Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

1. Intervé en situacions d’especial dificultat o risc per a la salut i la seguretat
dels infants relacionant la seva actuació amb els protocols establerts per a
la prevenció i intervenció en casos de malalties o accidents.
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Continguts

Atenció i cura de l’alimentació dels infants

Unitat 1

Atenció i cura de l’alimentació dels infants

1. Alimentació, nutrició infantil i trastorns alimentaris

2. Organització i intervenció per a l’adquisició dels hàbits d’alimentació

Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants

Unitat 2

Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants

1. Activitat i descans. Alteracions i trastorns en el descans

2. L’activitat i el descans a l’escola infantil. Planificació i intervenció

Atenció i cura de la higiene dels infants

Unitat 3

Atenció i cura de la higiene dels infants

1. La higiene de l’infant i de l’ambient en què es desenvolupa. Alteracions i
trastorns de la higiene infantil

2. La intervenció educativa en el desenvolupament d’hàbits d’higiene en els
infants

Programació i avaluació d’hàbits d’autonomia personal

Unitat 4

Programació d’hàbits d’autonomia personal

1. Planificació i organització d’activitats educatives d’atenció a les necessitats
bàsiques

2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia perso-
nal en la infància

Unitat 5

Avaluació d’hàbits d’autonomia personal
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1. L’avaluació de programes d’adquisició d’hàbits i atenció a les necessitats
bàsiques

2. Instruments per al control i el seguiment de l’adquisició d’hàbits d’autono-
mia infantil. Les pautes d’observació

Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

Unitat 6

Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

1. Salut i malaltia. Les malalties infantils

2. Riscos i perills en la infància


