FAQ’S CFGS EDUCACIÓ INFANTIL
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Els grups estan formats per un màxim de 30 alumnes.
● Es fa en horari de matí o de tarda?
Els estudis d’Educació Infantil s’imparteixen tant pel matí com per la tarda.
El torn de matí és en horari de 8 a 14h, i el torn de la tarda en horari de
15:30 a 21:30h.
● Quants mòduls es fan?
El CFGS d’Educació Infantil està distribuït en 13 mòduls professionals, més
la tutoria.
Aquests mòduls estan repartits entre 1r i 2n curs.
Atès que a l’ETP Xavier oferim modalitat dual a tot un grup sencer, la
distribució curricular fa que la majoria de mòduls professionals s’iniciïn a 1r
amb continuïtat a 2n.
Els mòduls professionals que formen el cicle són:
● M1: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
(1r i 2n curs)
● M2: Didàctica de l’educació (1r curs)
● M3: Autonomia personal i salut infantil (1r i 2n curs)
● M4: El joc infantil i la seva metodologia (1r i 2n curs)
● M5: Expressió i comunicació (2n curs)
● M6: Desenvolupament cognitiu i motriu (1r i 2n curs)
● M7: Desenvolupament socioafectiu (1r curs)
● M8: Habilitats socials (1r i 2n curs)
● M9: Primers auxilis (1r curs)
● M10: Formació i orientació laboral (1r i 2n curs)

● M11: Empresa i iniciativa emprenedora (2n curs)
● M12: Projecte d’atenció a la infantesa (2n curs)
● M13: Formació en centres de treball (pràctiques). (1r, 2n i
altres possibilitats)
● Tutoria (1r i 2n curs)
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
Els estudis de formació professional han de disposar d’espais per poder
desenvolupar els diferents continguts.
A l’ETP Xavier, el Cicle d’Educació Infantil té assignada una aula per cada
grup classe amb taules i cadires que permeten fer diferents distribucions
i/o agrupacions (per exemple fer petits grup per treballar de manera
cooperativa.)
Pel que fa als continguts més procedimentals, disposem de dos tallers
dotats amb la infraestructura i material necessari (taules grans, piques
d’aigua, armaris amb material fungble com cartolines, pintures, colors, etc.)
A més a més, l’escola disposa d’uns espais d’ús comú com són les aules
d’informàtica, aules polivalents, saló d’actes, gimnàs, etc.
● Quines metodologies utilitzeu?
Els continguts que es treballen als diferents mòduls, pretenen formar als
futurs educadors infantils en les competències professionals. Per això,
facilitem un contingut teòric que permeti donar sentit a les diferents
propostes que es van plantejant al llarg del curs. Així doncs, les classes
combinen tant els continguts teòrics com els procedimentals.
Els diferents mòduls plantegen anàlisis de casos, debats, disseny d’activitats
i materials per implementar en entorns reals (infants de 0-6 anys), etc.

● Com són les instal·lacions d’aquest Cicle?
Les aules/taller destinades als alumnes són àmplies i lluminoses. Aquestes,
disposen de taules individuals per poder fer les distribucions pertinents en
funció de la metodologia emprada o de les diferents propostes d’activitat
que es van plantejant al llarg del curs.
● Quins són els criteris d’assistència?
El cicle d’Educació Infantil s’imparteix a l’escola en modalitat presencial, i
com a tal, s’ajusta al criteris comuns de l’escola.
L’assistència mínima exigida a cada mòdul per poder optar a l’avaluació
contínua és del 80%.
● Hi ha l'opció de semipresencialitat?
Seguint els criteris comuns estipulats per l’escola, les classes es realitzen en
modalitat presencial (assistint com a mínim al 80% de les classes), però
contemplem algunes situacions excepcionals que permeten l’assistència de
fins a un 50% (situacions laborals, mèdiques o familiars). En aquests casos,
realitzem una avaluació semipresencial.
● S’utilitzen llibres?
Alguns mòduls treballen els continguts teòrics a partir d’un llibre de text,
juntament amb altres materials complementaris. Però no tots els mòduls
tenen llibre de text.
● Quants ordinadors hi ha per alumne?
L’escola disposa d’unes aules específiques dotades amb ordinadors.
A més a més, el cicle d’Educació Infantil, compta amb chromebooks a l’aula
per realitzar les diferents propostes didàctiques.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Al llarg del curs es realitzen diferents activitats proposades des d’algun
mòdul concret, o amb repercussió general del Cicle. Aquestes activitats es
poden realitzar dins de l’escola, però també es fer fora. Activitats com anar
a visitar i conèixer algun equipment o projecte (escola bressol municipal,
projecte educatiu a la natura, etc.), així com implementacions i/o APS en
entorn reals (escoles bressol, parvulari, etc.).
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Els criteris d’avaluació estipulats pel centre marquen una avaluació
formativa i contínua dels alumnes. Això implica que al llarg del curs es van
realitzant activitats avaluables (examens, treballs, exposicions, etc.), amb
les recuperacions oportunes al llarg de les UF.
Igualment, es contempla una segona convocatòria de recuperacions, que
es realitza, a nivell general per tota l’escola, al mes de juny.
● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?
El mòdul d’FCT a Educació Infantil consta de 383 hores curriculars. Aquestes
es poden realitzar en diferents períodes (atenent a l’organització escolar i/o
situacions específiques dels alumnes). Els períodes habituals de realització
de la FCT són:
Les entitats col·laboradores on realitzem la FCT són centres amb una àmplia
trajectòria de formació de l’alumnat. Trobem: escoles bressol privades,
escoles bressol municipals, serveis i equipaments d’educació no formal
(ludoteques), serveis i equipament de l’àmbit socioeducatiu (centres de
menors, atenció a famílies en entorns de risc social) etc.
Pel que fa a l’estada DUAL, l’ETP Xavier juntament amb dos centres més, va
iniciar el projecte DUAL al cicle d’Educació Infantil a Barcelona des del curs

2011-2012. Així que es tracta d’un projecte consolidat, que ofereix un valor
afegit a la formació dels nostres alumnes. Tenim la sort de poder realitzar
l’estada DUAL a escoles bressol municipals adscrites a l’IMEB.
● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que
aconsegueixin complir els seus objectius i desenvolupar les seves habilitats
i competències.
● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al
Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris
per la llengua, etc.)
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?
En finalitzar el cicle, les sortides professionals són:
○ Educador/a infantil en el 1r cicle d’educació infantil, sota la supervisió
d’un mestre o una mestra.
○ Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb
infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
○ Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure: ludoteques,
cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Generalment, la majoria d’alumnes que es titulen s’inicien en el món
laboral com a tutors/es a una escola bressol privada o com a personal de
suport educatiu a les escoles bressols públiques (fent tasques de suport a
les tutores en el moment de l’acollida, menjar, migdiada, etc.). Alguns
alumnes s’inscriuen a la borsa de treball de l’administració pública (IMEB,...)
per tal de fer substitucions.
● Teniu Borsa de Treball?
El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.
● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir?
En finalitzar el CFGS, a part d’accedir al món laboral, els alumnes poden
continuar amb la seva formació. Poden accedir a:
● FP: altres cicles formatius (grau mitjans i/o superiors)
● Graus universitaris: qualsevol estudi universitari oficial de grau.
● Em convaliden crèdits al grau universitari?
Les persones que s’han graduat en un CFGS poden obtenir la convalidació
de crèdits universitaris ECTS
● Puc treballar en escoles bressol públiques o hauré de fer oposicions?
La titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil permet treballar a una
escola bressol pública com a personal de suport (gestionats per empreses
externes) o fer substitucions (dins de la borsa de treball de l’administració
pública).
Per exercir com a tutora a una escola bressol municipal, cal realitzar
oposicions.

● Puc treballar de tutora de parvulari? Amb aquest títol puc treballar de
monitor de casals, colònies…?
A la 2a etapa d’educació infantil (parvulari), els tècnics en educació infantil
poden fer tasques d’auxiliar sota la supervisió d’un mestre/a. No es podrà
exercir, com a tutor/a d’aula.
Generalment les empreses que gestionen els casals, ludoteques, colònies,...
demanen com a requisit la titulació de monitors de lleure.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.
També oferim la possibilitat d’optar a beques de mobilitat (Erasmus+) o
participació en projectes europeus.

●

Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ
i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa
publicada pel Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

