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SEGON EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ: SUPÒSIT PRÀCTIC 

CONVOCATÒRIA L005/2020 

 

Introducció 

Les activitats quotidianes a l’educació infantil són la base per donar resposta a les necessitats dels 

infants i constitueixen les millors ocasions per potenciar la seva autonomia. 

Que els infants siguin independents i desenvolupin un determinat grau d’autonomia en les seves 

vides, dependrà molt de l’acompanyament que els fem: necessiten un acompanyament que els 

permeti posar en pràctica, en diferents situacions, vivències que els facilitin exercitar la conquesta 

de la pròpia autonomia. 

L’adquisició de l’autonomia personal permet que l’infant prengui decisions en funció de la seva 

maduresa, sense necessitat que la persona adulta l’orienti contínuament en aspectes com el 

manteniment de l’ordre, la higiene personal, l’ús adequat dels objectes, la planificació dels 

desplaçaments, la planificació de les tasques, etc. 

 

 

Supòsit pràctic  

Ets tècnica o tècnic especialista en educació infantil d’una aula de 25 infants de P3 en una escola 

d’una línia en un àmbit urbà. 

L’equip d’educació infantil al qual pertanys demana la teva col·laboració per revisar els espais i els 

materials de l’aula per tal d’incentivar l’autonomia dels infants a través de les accions quotidianes 

que desenvolupen.  



 

  CODI DE BARRES 

1) En col·laboració amb la mestra, has de planificar una nova organització dels espais de l'aula. 

Explica 5 característiques que han de tenir els espais de l’aula per tal d’afavorir l’autonomia 

dels infants.  (4 punts) 
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2) Indica quins aspectes has de tenir en compte durant els primers mesos d’escola, per tal 

que l’infant es vagi sentint tranquil, acompanyat i autònom, pel que fa a: 

• l’entrada a l’aula, i 

• la separació de l’infant de la seva família. 

(5,5 punts) 

 



 

  CODI DE BARRES 

3) Descriu 5 possibles actuacions que pots fer per afavorir l’autonomia dels infants. 

(4 punts) 
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4) La mestra tutora et demana la col·laboració per recollir evidències del grau d’autonomia dels 

infants, a través de l’observació de l’activitat quotidiana. (4 punts) 

a) Esmenta 3 aspectes que observaries per copsar l’evolució del procés d’autonomia dels 

infants. 

b) Anomena i explica 2 instruments que pots utilitzar per recollir informació de l’evolució dels 

infants. 

 


