
 
 

Dades d’inserció 
 

El 65’95% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2018 

treballa. D’aquest tant per cent, un 54’83% ho fa en l’àmbit 

del cicle cursat. Continua estudiant un 68’07%. Són dades 

de l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments 

professionals del Departament d’Educació. 

 

 

Accés al cicle, preinscripció i matrícula 
 

Consulta a la pàgina web del Departament d’Educació tota 

la informació respecte a les condicions d’accés, la 

preinscripció i la matrícula a un cicle de grau superior:  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 

 

 

Accés a estudis universitaris 
 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau 

superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet 

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. 

 

Com arribar-hi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodalies RENFE 

L’Hospitalet de Llobregat R1 R3 R4R7 

Autobús 

LH1 LH2 L10 M12 M14 L52 L82 L85 

Metro 

L-1 Rambla Just Oliveras 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Av. Carrilet S33 S4 S8 R5 R6 L8 

Cicles Formatius de Grau Superior 

 
 

 

Institut Can Vilumara 

CFGS Educació Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra FP parteix d'una 

formació basada en vivències 

com a eina per facilitar els 

aprenentatges. 

 

Institut Can Vilumara 
Av. Josep Tarradellas i Joan, 153 
08901 L'Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 337 33 08 

inscanvilumara@xtec.cat 

www.institutcanvilumara.cat 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
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Cicles Formatius de Grau Superior Educació Infantil Institut Can Vilumara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quins mòduls s’imparteixen? Formació en centres de treball 

  Pràctiques a escoles bressol i grups de P3 de 

parvularis de l’entorn. 

  Formació Professional Dual amb beca o 
contracte. 

  Pràctiques a l’estranger gaudint d’una beca 

Erasmus. 

Empreses col·laboradores 

 

Títol oficial 

Tècnic/a superior en Educació Infantil 

Competència professional 

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes 

educatius d’atenció a la infància en el primer cicle 

d’educació infantil (0-3 anys) en l’àmbit formal, d’acord amb 

la pro- posta pedagògica elaborada per un mestre o una 

mestra amb l’especialització en educació infantil i a tota 

l’etapa (0-6 anys) en l’àmbit no formal, en col·laboració amb 

altres pro- fessionals i amb les famílies. 

 

Sortides laborals 

Àmbits professionals 

Sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels 

serveis socials d’atenció a la infància. 

Ocupacions i llocs de treball 
 

 
 
 
 

Llar d’infants Estel Blau EBM El Cotxet 

Llar d’infants L’Estrella EBM Els Tres Tombs 

Llar d’infants La Gua Gua EBM Forestier 

La Casa del Molí EBM Guinbó 

EB Garabatos EBM L’Esquirol 

EB Nova Fortuny La Casa dels Arbres 

Educador/a en el primer cicle d’educació infantil (0-3 
anys), en les institucions dependents d’organismes 
estatals o auto- nòmics i locals, i en centres de titularitat 
privada. 

Educador/a en institucions i/o en programes específics 
de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc 
social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint 
les directrius d’altres professionals. 

Educador/a en programes o activitats d’oci i temps de 
lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, 
cases de cultura, biblioteques, centres educatius, 
centres d’oci o granges-escola. 

MP1 Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social 

MP2 Didàctica de l'Educació Infantil 

MP3 Autonomia Personal i Salut Infantil 

MP4 El Joc Infantil i la seva Metodologia 

MP5 Expressió i Comunicació 

MP6 Desenvolupament Cognitiu i Motriu 

MP7 Desenvolupament Socioafectiu 

MP8 Habilitats Socials 

MP9 Primers Auxilis 

MP10 Formació i Orientació Laboral 

MP11 Empresa i Iniciativa Emprenedora 

MP12 Projecte d'Atenció a la Infància 

MP13 Formació en Centres de Treball 

 


	Sortides laborals

