
Joaquima 
Vedruna
Terrassa

Demana informació 
al 93 786 01 46 o visitant 
www.jvedrunaterrassa.cat

(expedit per la Fundació Pere Tarrés)

(expedit per Creu Roja) 

Ara és el moment!

Els infants,
el teu futur

—

Tècnic d’Educació Infantil
També oferim:

Certificat de suport visual bàsic
i desfibril·lació

CFGS

Segueix-nos a 

93 786 01 46
joquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

www.jvedrunaterrassa.cat

Carretera de Castellar, 398
08227 Terrassa
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Av. del Vallès

Joaquima 
Vedruna
Terrassa

Bus: L1 i L2. 

RENFE:

· Estació del Nord, enllaç amb L2 del bus.

· Estació Terrassa Est, (15 min. caminant) 
enllaç amb L2 del bus.

FGC:

· Vallparadís, enllaç amb L1 i L2 del bus.

Informació de transport:

EAS

DUAL



COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

La competència general d’aquest títol consisteix en 

programar, organitzar , desenvolupar i avaluar  la 

intervenció educativa a la infancia en el primer cicle 

d’educació infantil en l’àmbit formal. Un aspecte  

molt important també, és mostrar habilitats socials: 

mantenir relacions fluïdes amb els infants , les seves 

famílies i altres professionals del món de l’educació.

MODALITAT DUAL

Oferim la possibilitat de cursar la modalitat de la F.P. DUAL, en la qual l’estudiant esdevé 

aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

QUÈ T’OFERIM?

SORTIDES PROFESSIONALS

El professional corresponent a aquest cicle exerceix 

la seva activitat en el sector de l’educació formal i en 

el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. 

Les ocupacions i llocs de treball  són els següents:

Educador o educadora infantil en el primer cicle 

d’educació infantil, sota la supervisió d’un 

mestre o una mestra.

Tècnic especialista en educació infantil, com a 

educador de suport als mestres de primer curs 

del segon cicle d’educació infantil.

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, etc.

Animador o animadora d’activitats per a infants 

(0 – 6 anys) en l’àmbit del turisme. 

MP1
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 infantesa

Formació en centres de treball

Mòduls professionals

MP2

MP3

Mp4

Mp5

Mp6

Mp7

Mp8

Mp9

Mp10

Mp11

Mp12

Mp13

Seguiment individualitzat per part del tutor i els 

professors.

Professorat amb anys d’experiència en el món 

educatiu.

El recolzament de 36 escoles de la Fundació 

educativa Vedruna Catalunya.

Oportunitat de conèixer noves metodologies.

Oportunitat de treballar amb noves tecnologies.

Certificat de suport vital bàsic i desfibril·lació.

Metodologia pràctica, sense llibres.

Relació amb infants des del primer dia.

Títol de monitor/a d’activitats de lleure, expedit per 

Pere Tarrés.

DISTRIBUCIÓ DEL CICLE FORMATIU

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. Cadascun dels cursos acadèmics 

incorporarà una hora d’acompanyament professional amb el grup d’alumnes, hora que no està inclosa en el 

currículum del cicle formatiu.

Per a fomentar la coparticipació de les empreses en el desenvolupament del cicle formatiu, a segon es cursaran 

els mòduls professionals del Projecte d’atenció a la infantesa i de la Formació en centres de treball (pràctiques a 

escoles bressol, llars d’infants, educació infantil...).


