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INSTITUT GABRIELA MISTRAL
Carrer Osca, 95-105
Tel. 93 656 00 00
www.insgabrielamistral.cat
E-mail: a8053340@xtec.cat

Enllaç al nostre web amb:

Per ampliar informació, consultar o resoldre qualsevol dubte no
dubtis a venir-hi, consultar el nostre web, trucar o enviar-nos un e-mail

Certificacions del centre i projectes als quals està adherit:

Pràctiques a l’estranger

Integrat a la xarxa de
qualitat del Departament

d’Ensenyament

CICLE FORMATIU
GRAU SUPERIOR

Educació Infantil

Institut Gabriela Mistral
Sant Vicenç dels Horts

INS Gabriela Mistral

Seguiment

personalitzat

dels tutors

Obtenir un any 
d'experiència i 
possibilitat de 
continuar

a l'empresa



Què és i què farà aquest tècnic?

Et capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes

educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit

formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

On treballarà? (Sortides professionals)

- Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb 

infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.

- Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil:

ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, entre d'altres.

- Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió

d’un mestre o una mestra.

Títol: 
Tècnic Superior en Educació Infantil

Durada: 
2000h (2 cursos)

Horari: 
Horari de tarda de dilluns a divendres

Requisits d’accés:
Haver superat: Batxillerat, Prova d’Accés a Grau Superior, FP de 2n 
Grau, CAS en la modalitat cientificotecnològica, COU o Prova d’Accés a 
la Universitat per a majors de 25 anys.

Termini de preinscripció:
Consultar el web del centre o del Departament d’Ensenyament

Per ampliar informació, fer consultes o resoldre dubtes:
Vine al centre, consulta el nostre web, truca o envia'ns un e-mail

Més de 1.000 hores
de formació a empreses!

Superat el cicle podràs..
·  Accedir al món laboral
·  Accedir a altres CFGS de la família
·  Cursar estudis universitaris relacionats

FP DUAL:
Suposa la realització del cicle en modalitat dual, 
és a dir, fent més de 1000 hores 
a les empreses més punteres amb contracte de treball (o beca-salari).

Aquesta opció suposa un component pràctic important en l’aprenentatge de
l’alumne, una experiència laboral d’un any indispensable en el currículum i la
possibilitat d'ésser contractat posteriorment per les empreses.

MÒDULS PROFESSIONALS (1r curs)
·  Intervenció amb famílies i atenció a 

menors en risc social.
·  Didàctica de l’educació infantil
·  Joc infantil i metodologia
·  Desenvolupament cognitiu i motor
·  Desenvolupament socioafectiu
·  Habilitats socials
·  Primers auxilis
·  Formació i orientació laboral

MÒDULS PROFESSIONALS (2n curs)
·  Autonomia personal i salut
·  Expressió i comunicació
·  Formació i orientació laboral
·  Empresa i iniciativa emprenedora
·  Projecte d'atenció a la infància


