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Tècnic Superior en Educació Infantil Dual (EI)
Identificació del títol
Nivell acadèmic: Cicle Formatius de Grau Superior
Titulació: Tècnic/a Superior en Educació Infantil (oficial a tota la Unió Europea)
Durada: Dos cursos acadèmics ( 1.551 h lectives i 449 h de pràctiques en empreses)
Possibilitat de fer una estada remunerada en empreses d’unes 900h.

Condicions d’accés
Batxillerat, prova d’accés a cicles de grau superior, cicles formatius de grau mitjà o estudis equivalents.

Àrees de treball
•

Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip educatiu
i amb altres professionals.

•

Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc
de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.

•

Desenvolupar programes d'adquisició i entrenament en hàbits d'autonomia i salut, I programes d’intervenció en
situacions de risc.

•

Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic de
l’infant.

•

Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i
social.

•

Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes; relacions del
nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes.

•

Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero
a sis anys.

Metodologia
•

Les classes són eminentment pràctiques

•

Seguiment tutorial individualitzat

•

Pràctiques en les principals empreses del sector, amb seguiment tutorial.

Formació Professional Dual
La formació dual és la combinació del temps de formació en el centre d’estudis i el temps d’activitat dels alumnes a
l’empresa comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat
laboral a l’empresa, que realitzen en condició de treballador assalariat o becari de formació.

Mòduls professionals
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 socioafectiu
Habilitats socials
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’atenció a la infància
Formació en centres de treball
Formació Professional Dual

Sortides acadèmiques: Accés a estudis Universitaris
Accés directe a qualsevol estudi universitari oficial de grau (sempre que s’obtingui la nota mínima demanada). Cal
realitzar les PAP (Prova d’Aptitud Personal). Es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Avantatges a l’hora d’accedir a la universitat:
•

Afrontar la carrera amb uns coneixements totalment pràctics.

•

Poder compaginar una carrera universitària amb una feina directament relacionada amb el què han i estan
estudiat.

•

Reconeixement d’alguns crèdits cursats en el cicle formatiu amb crèdits d’estudis universitaris.

Sortides professionals
És competència general d’aquest tècnic superior dissenyar, posar en marxa 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 o mestra.
•

Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educador infantil (sota la supervisió d’un mestre o una
mestra)

•

Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en
situació de risc social

•

Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura,
biblioteques, centres educatius, ...

Inserció laboral
Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i un cop finalitzats els estudis.
Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua estudis superiors al finalitzar el cicle.

