TITULACIÓ:

TÈCNIC O TÈCNICA
SUPERIOR EN EDUCACIÓ
INFANTIL

d’accés a la Universitat per a majors de
25 anys.
 Tenir el Curs Orientació Universitària
(COU) o pre universitari.

COMPETÈNCIA GENERAL
 Dissenyar,
DURADA DELS ESTUDIS:
2000 HORES
( 2 cursos acadèmics )

REQUISITS PER A L’ACCÉS:
Podràs accedir directament quan tinguis algú
d’aquests estudis :
 Títol de
modalitat.

Batxillerat

en

qualsevol

 Títol de Tècnic o de Tècnic Especialista,
tècnic superior o equivalent a efectes
acadèmics.
 Altres estudis
acadèmics

equivalents

a

efectes

 Tenir qualsevol titulació universitària o
una equivalent. Haver superat la prova

implementar
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 amb l’especialització en educació
infantil o títol de grau equivalent, i a tota
l’etapa en l’àmbit no formal, generant
entorns segurs i en col·laboració amb
altres professionals i amb les famílies.

TREBALLARÀS:
 Educador o educadora infantil en el

primer cicle d’educació infantil, sota la
supervisió d’un mestre o una mestra.
 Educador o educadora en institucions i/o
en programes específics de treball amb
infants de 0 a 6 anys en situació de risc
social, i educador o educadora en
programes o activitats d’oci i temps lliure
infantil: ludoteques, cases de cultura,

biblioteques,
d’altres.

centres

educatius,

entre

PODRÀS CONTINUAR ESTUDIANT:
 A un altre Cicle Formatiu amb la
possibilitat de convalidar Mòduls d’acord
amb la normativa vigent.
 A qualsevol estudi universitari oficial de
grau.

FORMACIÓ EN EL CENTRE
EDUCATIU
MÓDULS PROFESSIONALS:
1. Intervenció amb famílies i atenció als
infants en risc social.
2. Didàctica de l'educació infantil.
3. Autonomia personal i salut infantil.
4. El joc infantil i la seva metodologia.
5. Expressió i comunicació.
6. Desenvolupament cognitiu i motriu.
7. Desenvolupament sòcioafectiu.
8. Habilitats socials.
9. Primers auxilis.
10. Formació i orientació laboral.
11. Empresa i iniciativa emprenedora.
12. Projecte d'atenció a la infantesa.

INFORMACIÓ

FORMACIÓ EN L’EMPRESA:
MÓDUL PROFESSIONAL:

Per més informació podeu consultar la
nostra web:
www.iesjulioantonio.cat

TÈCNIC/A SUPERIOR
EN EDUCACIÓ
INFANTIL

I el nostre blog:
Cicle formatiu de grau superior

13. Formació en centres de treball
Aquest mòdul té per objectiu fer
pràctiques en el món del treball de
l'empresa, amb una durada de 383
hores.

http://www.cfgs-ed-infantil1314.blogspot.com.es/

INSTITUT JULIO ANTONIO
MÓRA D’EBRE
Av. Comarques Catalanes,103
43740 Móra d’Ebre
Telèfon 977 400 121 – Fax 977 402 547
www.iesjulioantonio.cat
e-mail : iesjulioantonio@xtec.cat

