Entre els objectius generals
d’aquest cicle es troben:

Tècnic/a superior en Educació
infantil
Grau superior
2.000 hores (2 cursos acadèmics)
De què treballaràs?
Educador/a infantil en llars d’infants i centres
d’educació infantil, animador/a infantil en colònies
d’estiu, tallers, ludoteques.
On treballaràs?
Llars d’infants, escoles d‘educació infantil, esplais,
ludoteques i programes de serveis socials i culturals.

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
MÒDULS

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior
o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol
estudi universitari oficial de grau.

Durada

01

Intervenció amb famílies i atenció als infants
en risc social

02

Didàctica de l’educació infantil

165 h

03

Autonomia personal i salut infantil

132 h

04

El joc infantil i la seva metodologia

165 h

05

Expressió i comunicació

198 h

06

Desenvolupament cognitiu i motriu

132 h

07

Desenvolupament socioafectiu

08

Habilitats socials

09

Primers auxilis

66 h

10

Formació i orientació laboral

66 h

11

Empresa i iniciativa emprenedora

66 h

12

Projecte d’atenció a la infància

231 h

13

Formació en centres de treball

449 h

99 h

Dissenyar la programació d'intervenció
infantil i els projectes educatius formals i no
formals, elaborar les activitats dirigides a la
col·laboració amb les famílies o tutors
legals, elaborar les unitats didàctiques o les
unitats de programació, preparar els espais i
els materials de les activitats dels infants o
de formació i informació per a les famílies o
tutors legals, relacionar-se amb l'infant
assignat o amb famílies o tutors legals i amb
la resta de professionals de l'equip
d'intervenció o educatiu i elaborar el
projecte de creació d'una empresa,
determinar els objectius, la situació,
l'organització i els recursos, seleccionar la
forma jurídica, i establir les formes de
relació amb els clients i els proveïdors, com
també la promoció i distribució dels serveis,
per tal de gestionar una empresa per compte
propi.

99 h
132 h
ALTRES ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN AL CENTRE:
 ESO
 BATXILLERAT
 HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
 CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR:

INTEGRACIÓ SOCIAL
Centre d’atenció preferent a la pràctica esportiva:
 tennis taula
 atletisme

Cicle Formatiu Grau Superior

EDUCACIÓ
INFANTIL
Família professional:
Serveis socioculturals i a la
comunitat

IES LLUÍS COMPANYS
Carretera de l’Estació, 7
08291 Ripollet
tel: 93 580 31 42
fax: 93 580 19 69
www.xtec.cat/ieslluiscompanys
a8037206@xtec.cat
COM ARRIBAR-HI
En transport públic
 Autobús V20 o 622 de l’empresa FONT
 línia Ripollet-Barcelona (per carretera o per
autopista)
 parades al carrer de Balmes i al carrer de
Nostra Sra dels Àngels
 Autobús B2 de l’empresa SARBUS
 línia Sabadell-Ripollet
 parades al carrer de Balmes

 Renfe rodalies
 línies C4 i C7
 estació de Cerdanyola del Vallès
En vehicle particular
 Carretera N152
 Autopista C58
 Carretera de Santiga
DAVANT DE L’AJUNTAMENT I DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

