
On pots treballar al 
acabar el cicle 

      - Sector educatiu: Escoletes  
infantils 0-3.  
 
   - Sector de l'educació no formal: 
activitats recreatives, de lleure, 
lúdiques i/ o desenvolupaments de 
programes específics.  
  
    - Sector d'assistència social: 
institucions i/o programes específics 
de treball . 
  
Sortides professionals 

- Educador/a infantil en Escoles 
Infantils (zero a tres anys). 

- Educador/a en centres d'atenció a 
menors protegits (zero a sis anys). 

- Educador/a de programes o  
activitats d'oci i temps lliure infantil 
en (zero a sis anys). IES QUARTÓ DE PORTMANY 

Camí de Cas Ramons, s/n   
07820 Sant Antoni de Portmany  
Tel : 971343101  Fax : 971343761  
Web: www.iesquartodeportmany.es 

Correu electrònic 
iesquartodeportmany@educacio.caib.es 

– Twitter:@QuartoDPortmany  

CONDICIONS D'ACCÉS ALS 
ESTUDIS DEL CICLE 
FORMATIU 

- Accés directe mitjançant titulació:  

Estar en possessió del títol de Batxiller. 
En el cas de tenir altres titulacions 
consultau la web de la Direcció General 
de Formació Professional i Aprenentatge 
Permanent. 

- Accés mi t j ançan t p rova : , La 

informació sobre requisits, exempcions, 

continguts de la prova així com les 

matèries i els models d'exàmens, les 

dades de inscripció i realització de les 

proves, etc les podreu trobar a la web 

de la direcció General de FP: 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/
portada-77258/?campa=yes

VOLS TREBALLAR  AMB 
INFANTS? 

T'apassiona el món de 
l'educació?  

 Si és així aquesta és la teva formació    
professional en modalitat presencial 

Vine a estudiar amb nosaltres 

Cicle de Grau Superior 
Educació Infantil 

!



 SORTIDES ACADÈMIQUES

- Estudis de Grau de Pedagogia

- Estudis de Grau de Psicologia

- Estudis de Grau de Sociologia

- Estudis de Grau de Mestre (totes les 
especialitats)

- Estudis de Grau de Educació Social

- Estudis de Grau de Teràpia 
Ocupacional

- Estudis de Grau de Logopèdia

- Estudis de Grau de Infermeria

- Estudis de Grau de Podologia

- Estudis de Grau de Turisme

* Consultau pàgina web de la UIB  
www.uib.es i de la DGFPAP per veure 
convalidacions de crèdits (ECTS): 
http://www.formacioprofessional.caib.

ORGANITZACIÓ DEL CICLE

Durada                                                         
2 Cursos acadèmics 
Hores de teoria: 1600 
Hores de pràctiques: 400

 PRIMER CURS 
• Didàctica de la educació infantil(260h) 
•  Autonomia personal i salut infantil . (160h)* ( + 90 

hores  impartit en anglès)  
• Expressió i comunicació . (160h)  
• Desenvolupament cognitiu i motor . (200h)  
• Formació i orientació laboral.(90h) 

SEGON CURS 
• Desenvolupament Socioafectiu.  8 (100h)  
• El joc infantil i la seva metodologia (160h)* ( + 40 

hores de recursos en anglès)  
• Habilitat socials . ( 100h)  
• Intervenció amb famílies i atenció a menors en 

risc social (100h)  
• Projecte d' atenció a la infància .  (40h) 
•  Primers auxilis .  (40h) 
• Empresa i iniciativa emprenedora . (60h)    
• PRÀCTIQUES A EMPRESES 
• Formació en centres de treball (FCT) .(400h) 

Horari 

Tardes de 16:00h a 21,45 h

Material 
Imprescindible un dispositiu 
electrònic amb teclat. 
Material per al ensenyament 
penjat a la plataforma Moodle


