
Informació del centre 

TITULACIÓ 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

de 

Itinerari formatiu 

Vies d’accés 

 Títol de batxillerat 

 Títol de tècnic de formació professional 

 Títol de tècnic especialista (FP-2), tècnic superior o equi-
valent a efectes acadèmics 

 Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental 

 Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el 
preuniversitari 

 Haver superat el batxillerat unificat equivalent (BUP) 

 Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent 

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys 

Les persones que no compleixen cap dels requisits, han de 
superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi s’han de tenir 
com a mínim 19 anys.  

GESO o equivalents 

Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà 

MÓN LABORAL 
CURS O PROVA 

D’ACCÉS A CICLES 

DE GRAU            

SUPERIOR 

Cicle Formatiu de 

Grau Superior UNIVERSITAT 

Permet convalidar directament crèdits universitaris 

BATXILLERAT 

Preinscripció i matrícula 

C/ Bisbe Iglesias Navarri,  27 

25700 La Seu d’Urgell (Lleida) 

TELÈFON: 973 35 04 03  

FAX: 973 35 56 50 

iesjoanbrudieu@xtec.cat 

www.insjoanbrudieu.cat 

 

PREINSCRIPCIÓ:  

Del 25 al 31 de maig de 2021 

MATRÍCULA: Del 9 al 15 de juliol 

PORTES OBERTES: Atenció individualitzada 



ESTUDIS A LA TEVA MIDA 

Mòduls del cicle 

￭ Intervencions 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 motor 

￭ Desenvolupament socioafectiu 

￭ Habilitats socials 

￭ Primers auxilis 

￭ Formació i orientació laboral 

￭ Empresa i iniciativa emprenedora 

￭ Projecte d’atenció a la infància 

Sortides professionals 

￭  Dissenyar, implementar 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 amb l’especialització en educació 

infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa 

en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i 

en col·laboració amb altres professionals i amb 

les famílies. 

Formació en centres de treball 

  Inserció laboral 

Durada: 2.000 hores 

(1.551 lectives + 449 FCT) 

 

￭ Durada FCT: 383 hores 

Competències generals Què t’oferim 

√ Matrícula parcial 

√ Semipresencialitat 

√ Preus públics 

√ Estudis reconeguts a l’àmbit europeu 

√ Reconeixement de l’experiència laboral 

￭  60% dels titulats que treballa ho fa en el sector 

Cerca el teu futur professional  

Què puc estudiar després? 

○ Educador o educadora infantil en el primer cicle 

d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o 

una mestra. 

○ Educador o educadora en institucions i/o en pro-

grames 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 cul-

tura, biblioteques, centres educatius, etc.  

Accés directe a la universitat amb crèdits univer-

sitaris convalidables a diferents graus segons la 

universitat: 

￭  Grau en Educació Infantil 

￭  Grau en Educació Primària 

￭  Grau en Educació Social 

￭  Grau en Pedagogia 

￭  Grau en Logopèdia 

 

 

 


