Formació en centres de treball
(FCT)
La FCT consisteix en la realització de
pràctiques formatives no laborals que
realitzen els alumnes dels cicles formatius
en centres de treball situats a l’entorn dels
centres on cursen els seus estudis,
mitjançant un conveni de col·laboració que
subscriuen l’escola i l’empresa.
Què suposen per a l’alumne?

•
•

El coneixement del món laboral i de l’empresa.

•

L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de
treball específics.

•
•
•

Completar la seva formació professional, per
tal de capacitar-se per a la seva incorporació
al treball.

Projecte d’Atenció a la Infància (PAI)
El Projecte d´Atenció a la Infància té com a
objectiu la integració, globalització i interrelació
dels continguts impartits al llarg del cicle formatiu.
El PAI consta de dues parts diferenciades:
• Un treball teòric sobre el tema proposat on
s’interrelacionen els continguts treballats al
llarg del cicle.

Cicle Formatiu de Grau
Superior
Educació infantil

• Una part pràctica on es proposen i es duen a
terme diferents activitats dirigides a infants
de 2 a 6 anys dels centres educatius de Santa
Coloma de Farners.

L’apropament a la cultura de l’empresa.
L’experiència en el món del treball com a pas
per a la primera ocupació.
L’inici del seu historial professional acreditat
amb el quadern de pràctiques.

CFGS d’EdUCAció Infantil dona accés a:
• Món laboral.
• Un altre cicle formatiu de grau superior.
• Universitat
Durada de les pràctiques: 383 h
Si acrediten una experiència de treball que
compleixi una sèrie de condicions poden
sol·licitar exempcions en la durada de la FCT.

• Graus d’arts i humanitats
• Graus de ciències de la Salut
• Graus de Ciències Socials i
Jurídiques)

Av. Salvador Espriu, s/n
17430 Santa Coloma de Farners
 972 84 21 05
http//www.iessantacolomadefarners.cat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
http://queestudiar.gencat.cat/ca/

COMPETÈNCIA GENERAL
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.

Com s’hi pot accedir?
AMB TITULACIÓ
• Amb el títol de batxillerat o
equivalents
• Des d’un CFGM
SENSE TITULACIÓ
• Superant la prova d’accés als
CFGS

QUÈ ESTUDIARÀS?
• Intervenció

amb famílies i atenció a menors
en risc social.

• Didàctica

de l’educació infantil

• Autonomia
• El

personal i salut infantil.

joc infantil i la seva metodologia

• Expressió

i comunicació

• Desenvolupament

cognitiu i motriu

• Desenvolupament

socioafectiu

• Habilitats
• Primers

ÀMBIT PROFESSIONAL I
DE TREBALL
Les ocupacions i llocs de treball més habituals
del Tècnic en educació infantil són:

•
•

socials

auxilis

• Formació

i orientació laboral

• Empresa

i iniciativa emprenedora

• Projecte

d’atenció a la infància.

• Formació

en centres de treball

DURADA
2.000 hores (1.617h en un centre educatiu i
383h en un centre de treball) distribuïdes
en dos cursos acadèmics.

HORARI
Tardes de dilluns a divendres

•

Educador/a infantil al primer cicle
d'educació infantil (0-3 anys).
Educador/a en institucions i/o en
programes específics del seu treball
amb menors (0-6 anys) en situació de
risc social, o en mitjans de
recolzament familiar, seguint les
directrius d'altres professionals.
Educador/a en programes o activitats
d'oci i temps lliure infantil amb
menors de 0 a 6 anys: ludoteques,
cases de cultura, biblioteques,
centres educatius, cen- tres d'oci,
granges escola, etc.

