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T’agrada el tracte amb la gent i tens vocació
de servei? Ets una persona creativa i t’agrada
compartir el temps i coneixements amb els nens?
Vols transformar i impactar en el món educatiu
compartint la nostra passió per l’educació?
2.000 h – 2 CURSOS ACADÈMICS (Horari de tarda)
A l’Escola Montserrat aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes I programes educatius per als infants.
El Grau Superior d’Educació Infantil t’ensenyarà tot el que necessites per a treballar en
escoles, llars d’infants i programes d’oci amb infants entre 0 i 6 anys en qualitat d’educador o educadora. Inicia la teva pròpia carrera professional dins del sector de la docència, generant i participant entorns segurs per als nens, seguint la normativa establerta.
Contribueix directament i forma part de la primera etapa de l’educació infantil, generant experiències inoblidables per als infants i les seves famílies. Aplicaràs activitats
programades, organitzaràs recursos, donaràs resposta a les necessitats de cada infant,
ajudaràs en la seva autonomia. Seràs una part important en la formació dels nous desenvolupadors de futur.
El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil és una titulació oficial impartida
en modalitat de formació Professional dual. Estudia aquest curs i seràs tècnic superior
en educació infantil en només dos anys. Gràcies al model d’FP dual, durant el 2n curs
estaràs fins a 10 mesos treballant en una empresa del sector amb alta a la seguretat
social i una beca de concepte de salari fix.
Oi que t’entusiasmes? Doncs gradua’t amb nosaltres.

QUÈ ESTUDIARÀS A
EDUCACIÓ INFANTIL?
En aquest Cicle Formatiu d’Educació Infantil aprendràs a dissenyar,
implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a
la infància en les primeres edats dels més petits.
Intervenció amb famílies i atenció a menors amb risc social
Didàctica de l’Educació Infantil
Autonomia personal i salut infantil
El Joc infantil i la seva metodologia
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i motor
Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials
Primers auxilis
Formació i Orientació Laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projectes d’atenció a la infància
Formació en centres de treball

FP DUAL

Durant el segon curs del cicle, la teva estada l’empresa serà més
profitosa perquè tindràs la possibilitat de realitzar 1000 hores al
costat de professionals que t’ensenyaran la professió des de l’empresa i podràs participar en el dia a dia posant a la pràctica tot el
que has après a l’aula.
A més rebràs una beca salari mensual per part de l’empresa pel
teu esforç i la teva dedicació.

Empreses o institucions que col.laboren amb nosaltres:
ESCOLA PIA DE TERRASSA
FEDAC SÚRIA
FEDAC MONISTROL
ESCOLA BRESSOL EL NIU
FEDAC MANRESA
EB EL PETIT RAINBOW

1 curs amb salari fix
1 any d’experiència
laboral

EBM COLORS

Empreses i institucions
del territori reconegudes

EBM LA PAU

Alta inserció laboral

VALOR AFEGIT DE L’FP DUAL
PER ALS ESTUDIANTS

Més opcions d’aconseguir ocupació respecte
a la FP tradicional.

Aprendre treballant i
augmentar la motivació
per la formació

Fer una estada en
l’empresa amb alta a
la SS i retribució
econòmica.

Entrar en contacte
amb el món real de
l’empresa i adquirir
experiència.

COM FUNCIONA L’ESTADA A L’EMPRESA
AMB L’FP DUAL?

1.

Signatura d’un conveni de col·laboració entre
les diferents empreses i institucions del territori i
l’escola.

3.

L’alumne percebrà, mitjançant beca-salari:
Durant 1a meitat estada: 356,25 €/mes*
Durant 2a meitat estada: 415,62 €/mes*

2.

El curs estarà estructurat de la següent manera:
1r CURS - setembre / juny:
Es desenvoluparà totalment a l’escola.
Últim trimestre inici del període de
pràctiques (FCT). 100 hores no
remunerades.

2n CURS - setembre / juny:
Inici del període dual:
25h (aprox.) setmanals al centre de treball
15h lectives a l’escola.

*SS bonificada

SORTIDES LABORALS

Estudiant aquest curs seràs Tècnic Superior en Educació Infantil, el qual
et permetrà donar suport, en l’entorn educatiu formal, en la proposta pedagògica elaborada per un mestre. En l’entorn educatiu no formal, sabràs
generar entorns segurs en col·laboració d’altres professionals.
Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre
sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en
les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de
l’educació infantil.
Educadors en institucions i/o en programes específics de treball
amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases
de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit
del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

ACCÉS AL CURS

MATRICULAR-SE A
EDUCACIÓ INFANTIL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:
Tenir el títol de tècnic de formació professional
(CFGM), o tècnic superior de grau superior (CFGS),
o tècnic especialista (FPII).
Haver superat el curs d'orientació universitària
(COU) o el preuniversitari.

El procés de matriculació és sempre obert.

Tenir el títol de batxillerat.

No cal que facis el procés de preinscripció!

Tenir qualsevol titulació universitària o una
d'equivalent.

Per això, si t’agradaria assegurar-te la plaça, val més
que la reservis de seguida, ja que treballem amb grups
reduïts. Per a fer-ho, només has de pagar la matrícula i
omplir el full d’inscripció.
Consulta també els requisits d’accés al cicle. Si tens
dubtes, pots trucar-nos, escriure’ns un e-mail o venir
a visitar-nos i t’ho explicarem tot sense cap problema.

CONTINUÏTAT D’ESTUDIS
Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic Superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari
oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un
cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris

Tenir aprovada la prova d’accés a cicles formatius
de grau superior (CFGS).
Haver superat la prova d'accés a la universitat
per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi
cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any
natural en què es realitza la prova.

EQUIP DOCENT

MARTA CLEMENTE

Coordinadora del CFGS
Educació Infantil – Professora

DOLORS UTRERA

JOAN MARTÍ

Tutora i professora

Cap d’Estudis- Professor

YOLANDA SOLA

BERNAT NAVARRO

CARLES PONS

LAURA SANZ

ÍNGRID QUINTANA

LUIS TABARES BLANCO

Professora

Professora

Professor

Professora

Professor

Coordinador Dual

Aquest és l’equip docent que imparteix les classes del
Grau Superior d’Educació Infantil en modalitat DUAL
al nostre centre.

TESTIMONIS

Alumnes
que recomanen
la nostra escola:

97%

“Durant el quatre anys que vaig cursar a l’escola, vaig
aprendre moltes coses. Una de les coses que més
enyoro, és el caliu i la professionalitat. I per descomptat l’atenció individualitzada que ofereixen.”
ALBA CASTELLÀ GUILELLA,

Tècnica Superior en Educació Intantil i Tècnica en
Atenció a les persones en situació de dependència

“Gràcies a l’escola he pogut créixer personal i professionalment, amb l’ajuda del dual i els professors he
aconseguit seguir el camí per assolir aquells objectius
que em vaig marcar al principi de curs.”
ARIADNA YUSTE DIAZ,
Alumna d’Educació Infantil

“Gràcies a l’escola i l’oportunitat del Dual he descobert
el que realment m’agrada fer i faré, he trobat el meu
camí i ells m’estan ajudant a seguir-lo.”
TXELL BELLA EGEA,

Alumna CFGS Educació Infantil

“Gràcies a l’escola, avui en dia treballo del que em fa
feliç, en l’educació i amb infants.”
IONA REOLLO,

Tècnica Superior en Educació Infantil

PER QUÈ ESTUDIAR
AMB NOSALTRES?

Atenció personalitzada, clau pel desenvolupament de les
capacitats i aptituds de cadascú de vosaltres. Potenciem les
teves soft skills!
Atur 0! T’acompanyarem fins que trobis feina o continuïs els
teus estudis.
Learning by doing, l’aprenentatge per reptes. Les nostres classes tenen molt poc component teòric, i molt de pràctic.
Claustre docent format per professionals de referència en actiu
o de llarga experiència en el món educatiu
Títol reconegut a tota la Unió Europea.
Si ho desitges pots obtenir doble o triple titulació:
CF + Certificacions Oficials d’Anglès + Certificat ACTIC (nivell
d’ofimàtica).
Potenciem el Business English d’una manera molt pràctica i
innovadora.
Especialització en perfils formatius que atenen les demandes
dels sectors empresarials.
Fomentem l’emprenedoria i el coneixement d’empresa.
Borsa de treball exclusiva per a vosaltres.
Conferències de professionals del sector i visites a empreses.

Valoració
de l’escola dels
nostres alumnes:

8, 13

Inserció
laboral als 9 mesos
de la graduació:

89%

PER QUÈ ESTUDIAR FP?

Les empreses cada vegada necessiten perfils més especialitzats,
amb una formació que s’ajusti a les seves necessitats. Per donar resposta a aquest problema sorgeix la Formació Professional
que ofereix l’oportunitat de formar professionals qualificats que
s’ajustin a les seves expectatives. I pel que fa als CFGS, tenim l’FP
DUAL com a motor de la competitivitat.
Us ajudem a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.
Facilitem la futura incorporació al mercat de treball als joves.
Millorem la qualificació professional dels joves, incrementant
la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la
Formació Professional.
Potenciem la relació del professorat d’FP amb les empreses
del sector i afavorim la transferència de coneixements.

EL CENTRE

Som un centre educatiu amb més de 70 anys dins del món de
l’ensenyament, i en fa més de 40 que apostem per la Formació
Professional.
Som una escola camaleònica, que sap adaptar-se als canvis accelerats del nostre entorn. Ens apassiona el món de l’educació però
sempre i quan tingui un impacte transformador. Ensenyar és un
acte de molta responsabilitat i de respecte sobretot cap al vostre
temps.
No només us endureu respostes, sinó també preguntes que us ajudin a donar les vostres primeres passes cap a un futur immediat.

UBICACIÓ
A
L’ESCOLA
L’Escola
Montserrat MONTSERRAT,
està a 2 minuts a peu de l’estació de RENFE
EN de
VOSALTRES!
iCREIEM
dels Ferrocarrils
la Generalitat de Catalunya, i és molt fàcil
d’aparcar de manera gratuïta al costat de la mateixa escola.

A l’Escola Montserrat,
creiem en vosaltres!

T’ESPEREM!
Contacta amb nosaltres i reserva ara la teva
plaça. També pots concertar una visita guiada
pel centre o una entrevista personalitzada.

MÉS INFORMACIÓ

93 833 12 59
www.montserratf p.cat

ESCOLA MONTSERRAT
Enginyer Llansó, 24
St. Vicenç de Castellet
colmontserrat@xtec.cat

www.montserratf p.cat

