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Un Tècnic Superior en Educació Infantil ha de ser capaç

de dissenyar, 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.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics.

Horari diürn-matí

Descripció del cicle



Continguts

 Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc 

Social

 Didàctica de l'Educació Infantil 

 Autonomia Personal i Salut Infantil 

 El Joc Infantil i la seva Metodologia 

 Expressió i Comunicació 

 Desenvolupament Cognitiu i Motriu 

 Desenvolupament Sòcio-afectiu 

 Habilitats Socials 

 Primers Auxilis 

 Formació i Orientació Laboral 

 Empresa i Iniciativa Emprenedora 

 Projecte d'Atenció a la Infantesa 

 Formació en Centres de Treball



Primer curs

M02 Didàctica de l'Educació Infantil 

M03 Autonomia Personal i Salut Infantil 

M04 El Joc Infantil i la seva Metodologia 

M06 Desenvolupament Cognitiu i Motriu 

M07 Desenvolupament Socioafectiu 

M09 Primers Auxilis 

Distribució Primer curs



Segon curs

M01 Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social

M05 Expressió i Comunicació 

M08 Habilitats Socials 

M10 Formació i Orientació Laboral 

M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora 

M12 Projecte d'Atenció a la Infantesa 

M13 Formació en Centres de Treball

Distribució Segon Curs



Què aprendràs?



✓ Aprendràs a planificar i organitzar una aula



✓ Aprendràs a dissenyar activitats



✓ Aprendràs que l’experimentació i el joc són la 

base de l'aprenentatge



✓ Aprendràs que hi ha moltes maneres d’expressar



✓ Aprendràs que les tradicions es celebren

 La Castanyada i Nadal



✓ Aprendràs que les tradicions es celebren

 Carnestoltes i Sant Jordi



✓ Aprendràs a tenir cura dels més petits



Què faràs?



✓ Implementaràs activitats amb infants



✓ Implementaràs activitats amb infants



✓ Sortides pedagògiques 

Ludoteca Sant Miquel La FAP Àuria



✓ Sortides pedagògiques 

Teatre Ateneu Cooperativa La Fageda

LAB Manresa



✓ Activitats de cohesió



✓ Simulacions al centre



✓ Projecte d’atenció a la infància



I després què?



Sortides professionals

 Les sortides professionals amb la titulació oficial de Tècnic/a Superior 

en Educació Infantil són:

 Educador en el primer cicle d’educació infantil

 Educador de reforç a segon cicle d’educació infantil

 Educador en institucions i/o programes amb menors en situació de risc 

social i suport a les famílies

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

ludoteques, biblioteques, centres d’oci, granges escola…



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet 

accedir: 

 a un cicle de grau superior de formació professional

 A la Universitat
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Cicles formatius de grau superior del nostre Institut

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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