Educació infantil (GS)

Aquests estudis capaciten per dissenyar, programar, intervenir i avaluar projectes i
programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit
formal, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb
altres professionals i amb les famílies.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.617 hores en el centre docent
383 hores en el centre de treball
(pràctiques)

Descripció del contingut curricular
MÒDULS PROFESSIONALS

HORES

MP01. Intervenció amb famílies i atenció
als infants en risc social

132

MP02. Didàctica de l’educació infantil

231

MP03. Autonomia personal i salut infantil

132

MP04. El joc infantil i la seva metodologia

198

MP05. Expressió i comunicació

198

MP06. Desenvolupament cognitiu i motriu

165

MP07. Desenvolupament socioafectiu
MP08. Habilitats socials

99
132

MP09. Primers auxilis

66

MP10. Formació i orientació laboral

99

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP12. Projecte d’atenció a la infantesa

99

MP13. Formació en centres de treball
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383

Àmbit professional i de treball
- Educador/a

infantil

al

primer

Activitats amb professionals i entitats
cicle

d’educació infantil (0 – 3 anys).
- Suport educatiu al segon cicle d’educació

Aquests

estudis

inclouen

la

realització

d’activitats pràctiques i projectes amb les
escoles bressol i escoles d’educació infantil
i primària de Mollerussa.

infantil (3 – 6 anys).
- Educador/a en institucions i/o programes
específics de treball amb menors (0 – 6

- Celebració de la Castanyada i el Nadal

anys) en situació de risc social o en

amb

recursos de recolzament familiar.

BRESSOL de Mollerussa.

- Educador/a

en

programes

o activitats

els

infants

- Contacontes,

de

ESCOLES

pels

d’oci i temps lliure infantil amb menors de

infants de P3 de les

0 – 6 anys: ludoteques, cases de cultura,

escoles de Mollerussa,

biblioteques, centres educatius, centres

a

d’oci, granges escola, ...

MUNICIPAL.

la

les

BIBLIOTECA

- Implementació d’activitats per a infants
de P0, P1 i P2 a les ESCOLES BRESSOL
de Mollerussa.
- Organització d’una jornada lúdica, pels
infants de P2 de les ESCOLES BRESSOL
de Mollerussa, al Pavelló municipal.
- Organització

d’una

jornada

lúdico-

educativa a l’institut, pels infants de P2 de
les ESCOLES BRESSOL de Mollerussa.

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES:

Escola Mestre
Ignasi Peraire
Escola les Arrels
Escola El Carme
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