
EDUCACIÓ INFANTIL
Grau Superior – Serveis socioculturals i a la comunitat

• Cursos: 2
• Hores: 1600 lectives / 400 Empresa
• Horari: horabaixa
• Modalitat: presencial

Descripció del cicle
Amb el cicle formatiu d'Educació Infantil obtindràs també el  títol de monitor de temps

lliure  i  podràs treballar  en centres de titularitat  privada,  en institucions depenents d'organismes
estatals o montar el teu propi negoci. Vols ser especialista en educació infantil i suport a mestres
de P3? T'agradaria fer programes específics de treball amb nins i nines (0-6 anys) en situació de
risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d'altres professionals?
Et motiva dissenyar activitats d'oci i temps lliure infantil de 0 a 6 anys en ludoteques, cases de
cultura, biblioteques, centres educatius, oci, cases de colònies, granges escola i d'altres equipaments
del sector? Com t'aniria fer d'animador/animadora d'activitats dirigides  a nins i nines de 0 a 6
anys en l'àmbit del turisme i de l'hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions…?  

Treballar en?
La competència general del cicle formatiu d'Educació Infantil consisteix en dissenyar, implementar
i  avaluar  projectes  i  programes educatius  d'atenció a  la  infantesa  en el  primer  cicle  de  l'àmbit
formal,  d'acord amb la proposta pedagògica elaborada pel mestre,  i  a tota l'etapa de l'àmbit  no
formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies. 

Organització dels estudis

Mòduls de primer curs
• Autonomia personal i salut infantil 

• Desenvolupament cognitiu i motriu
• Desenvolupament socioafectiu 
• Didàctica de l'educació infantil
• El joc infantil i la seva metodologia 
• Empresa i iniciativa emprenedora 
• Formació i orientació laboral 

Mòduls de segon curs
• Expressió i comunicació

• Formació en centres de treball 
• Habilitats socials 
• Intervenció amb famílies i atenció a nins i nines en situació de risc social 
• Primers auxilis 
• Projecte 


