
Aprèn treballant
Si t’interessa el desenvolupament infantil i el treball amb 
famílies d’infants de 0 a 6 anys, en aquest cicle aprendràs 
tècniques i coneixements que et permetran desenvolupar 
la tasca d’atenció directa amb infants. 

Aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i 
programes educatius d’atenció a la infància en el  primer 
cicle d’educació infantil en l’àmbit formal,  treballant 
en col·laboració amb mestres partint d’una proposta 
 pedagògica i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant 
entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals 
i amb les famílies.

Podràs realitzar les pràctiques del cicle en Llars d’Infants 
del territori.

Tècnic/a superior en

Educació 
Infantil

CFGS Educació infantil

“Una bona educació activa els talents, encén 
la imaginació, crea màgia, inspira amor” 
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Què faràs?

Accés al cicle
Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

M02. Didàctica de l’educació infantil

M03. Autonomia personal i salut infantil

M04. El joc i la seva metodologia

M05. Expressió i comunicació

M06. Desenvolupament cognitiu i motor

M07. Desenvolupament socioafectiu

M08. Habilitats socials

M09. Primers auxilis

M10. Formació i orientació laboral

M11. Empresa i iniciativa emprenedora

M12. Projecte d’atenció a la infància

M13. Formació pràctica en centres de treball

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Educador/a de Llar d’Infants, supervisat/da per un 
mestre o mestra.

 » Tècnic/a especialista en educació infantil, com a 
educadors/es a escoles a P3.

 » Educador/a en institucions amb infants (0-6 anys) en 
situació de risc social.

 » Educador/a en programes o activitats d’oci i temps 
de lleure infantil (de 0 a 6 anys): ludoteques, cases de 
cultura, biblioteques, centres educatius, casals infantils 
i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres.

 » Animador/a d’activitats adreçades a infants (0-6 
anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, 
platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres 
equipaments del sector.

L’accés al cicle és directe si es compleix algun dels 
següents requisits:

 » Batxillerat

 » Títol d’FP-2

 » Títol de COU

 » Tenir una titulació universitària

 » Haver superat la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys.

En cas de no tenir accés directe, hi ha altres opcions:

 » Prova d’accés amb 18 anys i Grau Mitjà

 » Prova d’accés amb 19 anys

 » Programar, organitzar recursos, desenvolupar i avaluar 
la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a 
partir de les característiques individuals, del grup i del 
context.

 » Dissenyar, donar resposta i aplicar estratègies 
d’actuació amb les famílies atenent a les necessitats 
dels infants.

 » Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la 
realització d’activitats, coneixent i respectant les línies 
pedagògiques.

 » Generar entorns segurs, respectant la normativa en el 
desenvolupament de les activitats.

 » Crear i gestionar una petita empresa relacionada amb 
l’àmbit.


