
 

  EIXIDES PROFESSIONALS 
 

 

- Dissenyador/a de projectes i programes 
educatius d’atenció a la infància. 
 

- Educador/a en el primer cicle d’educació 

infantil, en les escoles publiques i privades 
amb xiquets de 0-3 anys. 
 

- Educador/a en institucions en programes 
específics amb menors (0-6 anys) en situació 

de risc social. 
 

- Educador/a en programes o activitats d’oci 
i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 
anys en: ludoteques, cases de cultura, 

biblioteques, centres d’oci, granges escoles, 
etc. 

 

 

 

Continua els teus estudis 
i aconsegueix un títol 

de tècnic superior en  
 

Educació Infantil 
 

Consulta’ns! 

 
 

 

 
 

Codi de centre: 03009051 
Avda. Diputada  Àngela Llinares, 1 

03570 La Vila Joiosa (Alacant) 
Tel: 96 687 01 45 Fax: 96 687 01 46 

http://ieslamalladeta.edu.gva.es 
dpserveiscomunitat@iesmalladeta.com 

 

 

 

 

Pel teu futur! 
 

SERVEIS SOCIOCULTURALS       
I A LA COMUNITAT 

 
 

TÈCNIC SUPERIOR EN 
EDUCACIÓ INFANTIL 
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Fons Social Europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Unió Europea



 
 

   ACCÉS 
 

 
 

  DIRECTE 
 

 

Estar en possessió d’un dels següents títols: 
- Tècnic, Tècnic Superior o Especialista. 

- Batxillerat. 
- Titulació universitària. 
 
 

  MITJANÇANT PROVA D’ACCÉS 
 

 

Tindre 19 anys, sense complir cap dels 
requisits acadèmics d'accés directe. 
 
   

  HORARI 
 

Vesprada: 15:00-21:00 
 
 

   

  MÒDULS I HORES SETMANALS 
 

 
 

 PRIMER CURS  
 

 

- Didàctica de l’Educació Infantil (8 h) 
- Autonomia personal i salut infantil (5 h) 

- Expressió i comunicació (5 h) 
- Desenvolupament cognitiu i motor (6 h) 
- Formació i orientació laboral (3 h) 

- Anglés (3 h) 
 
   

 SEGON CURS 
 

 

- El joc infantil i la seua metodologia (8 h) 

- Desenvolupament socioafectiu (5 h) 
- Habilitats socials (5 h) 
- Intervenció amb famílies i atenció a 

menors en risc social (5 h) 
- Primers auxilis (2 h) 
- Empresa i iniciativa emprenedora (3 h) 

- Anglés (2 h) 
- Projecte d’atenció a la infància (40 h en 
total) 

- Formació en centres de treball (400 h 
en total) 

 
 

 

  CONTINUÏTAT D’ESTUDIS  
 

 

Dóna accés a TOTS els Graus Universitaris: 
- Magisteri Infantil  
- Magisteri Primària 

- Magisteri Educació Especial 
- Magisteri Musical 
- Psicologia 

- Pedagogia 
- Treball Social 
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