
Segueix el camí Dual de la Institució
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

A través d’uns estudis d’FP 
diferents, aconseguiràs 
un gran futur professional 
i et formaràs en un entorn 
privilegiat, on podràs aprendre 
treballant i treballar aprenent.



El teu camí acadèmic i 
professional no té límits, fes el 
primer pas 
És el moment de la gent preparada, 
tècnicament capacitada i disposada 
a ser protagonistes d’uns nous 
estudis de Formació Professional, 
que et permetran accedir al mercat 
laboral fàcilment o continuar amb 
altres estudis superiors.



Tècnica en educació 
infantil amb competències 
professionals 
T'oferim molt més que un pla acadèmic 
estàndard. Combinaràs les metodologies 
didàctiques més avançades i un 
programa de competències humanes i 
professionals.

PLA D'ESTUDIS

Les classes s’imparteixen en horari de tarda i 
un matí a la setmana, per accedir a les aules en 
funcionament.

PRIMER CURS
• Intervenció amb famílies i atenció a menors 

en situació de risc social
• Didàctica de l'educació infantil
• Autonomia personal i salut infantil
• El joc infantil i la seva metodologia
• Desenvolupament cognitiu i motor
• Desenvolupament socioafectiu
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'atenció a la infància
• Formació en centres de treball. FCT* 
• Tutoria

SEGON CURS
• Expressió i comunicació
• Habilitats socials
• Primers auxilis
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'atenció a la infància
• Tutoria
• Formació en centres de treball. FCT* 

1551 hores   lectives a les aules Institució Dual
              i de La Farga Infantil en funcionament
449  hores   de practiques (FCT)_____________
2000 hores  
(*) La FCT s’inicia a 1r curs per afavorir la presa de contacte amb el 
món educatiu, però la majoria d’hores es duen a terme a 2n.

METODOLOGIES ACTIVES

En la nostra proposta, l'alumne/a és el centre 
actiu i participatiu en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Així aprèn i descobreix a partir 
de l’experiència pràctica, tant a dins com a fora 
de l’aula.

Igualment, fomentem el treball cooperatiu, 
introduïm les rutines de pensament, la 
creativitat i la iniciativa. Ens proposem que els 
alumnes adquireixin aprenentatges significatius, 
tenint en compte els seus interessos i 
fomentant les seves habilitats i competències.



ART I CREATIVITAT

La Farga infantil disposa d’Atelier, un espai de  
creativitat que permet apropar l’infant de 2 a 6 
anys al món de l’art, a l’expressivitat i a l’aprenen-
tatge d’estratègies creatives. És, sens dubte, un 
valor afegit a la formació pràctica de l'alumnat del 
Dual: la programació inclou tallers que et perme-
tran viure de primera mà la filosofia de treball i les 
possibilitats de creativitat i originalitat de l’Atelier. 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Un dels reptes amb què ens troben actualment 
tots els centres educatius i els docents és aten-
dre la diversitat a l’aula i adaptar-nos als diferents 
ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
Els educadors hem de fer molt més que simplement 

conviure amb la diversitat. Cal entendre positiva-
ment aquesta diversitat i donar-li una resposta edu-
cativa també diferent. Aquest és un tret essencial 
del programa de la Institució Dual Infantil.

ENGLISH ACTIVE LEARNING

Assolir un bon nivell d’anglès t'ajudarà en el teu futur 
professional. Comptaràs en aquest programa amb 
activitats d’aprenentatge i reforç de la parla anglesa.
•  Una tutora personal t’ajudarà a adaptar el pla de 

treball al teu nivell. 
• Et prepararem per a obtenir titulacions  

oficials amb reconeixement internacional:  
Cambridge Exams i EOI.

HI COL·LABORA

HI COL·LABORA

HI COL·LABORA



CONDICIONS D'ACCÉS

Per accedir al cicle formatiu de Grau Superior 
d’Educació infantil, cal que compleixis una de les 
següents condicions:

AMB TITULACIÓ
• Tenir el títol de Batxillerat LOGSE o equivalent.
Són equivalents per efectes d’accés:
•  Superació del Batxillerat experimental
•  El títol de FP-2 o equivalent
•  La Superació del COU
•  Haver superat un mòdul professional 3 

experimental
•  Tenir el títol de Tècnic superior per haver superat 

un altre Cicle Formatiu de Grau Superior.

SENSE TITULACIÓ
• Haver superat el curs de formació específic per a 

l'accés als cicles de Grau Superior (CAS) d'acord 
amb l'opció cursada.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS A LA INSTITUCIÓ

comença per tu mateix per poder ajudar els altres

missió
valors

comunicació
escolta empàtica

visió 
professional
sentit de missió

gestió
personal
optimitzar
 el temps

treball 
en equip

sumar 
esforços

millora
personal
proactivitat

LIDERATGE INTRAPERSONAL LIDERATGE INTERPERSONAL

orientació 
a les persones 

del win-win  
al coaching

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

El programa Dual Infantil inclou diverses masterclass 
impartides per grans experts en el seu àmbit pro-
fessional. Les sessions t'ajudaran a desenvolupar 
un seguit d'habilitats i competències humanes i 
professionals altament demandades per les enti-
tats educatives i les empreses. En col·laboració amb 
la Facultat de Ciències de l'Educació de la UIC.

HI COL·LABORA



Aprèn dels millors experts 
en un entorn privilegiat
Estudiant a La Farga Infantil seràs 
part d’un gran equip i accediràs a les 
aules de 0-6 anys. Això et permetrà un 
desenvolupament professional pràctic.

PROFESSORAT

El claustre de la Institució Dual està format per un 
equip altament qualificat, que compta amb una llarga 
experiència en l’àmbit de l’educació infantil. Això ens 
permet compartir experiències i construir un model 
educatiu innovador per tal de formar persones 
competents.

Eva Iglesias 
COORDINADORA 
Diplomada en magisteri en les 
especialitats d’Educació Infantil i 
d’Educació Primària. Mestra de la 
Farga Infantil des de l’any 2003. Màster 
d’educació i família a la UIC.

Muntsa Benlliure 
CAP D'ESTUDIS 
Suficiència Investigadora en l’àrea de 
coneixement de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació (Diploma d’Estudis Avançats: 
DEA), Llicenciatura de Psicopedagogia, 
Diplomatura de Magisteri, especialitat 
d'Educació Infantil.  Mestra de la Farga 
Infantil des del 2002.

 

Margarita Vélez 
INICIATIVA EMPRENEDORA
Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials. Diploma d’Estudis Avançats 
(Cursos de Doctorat i Tesina). Màster 
en formació de professorat d’Educació 
Secundària, especialitat Economia i 
Empresa. Directora de La Farga Infantil 
des de 2017. Anteriorment, professora 
d’Economia i Finances a la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
Universitat Abat Oliba CEU.

 

Guille López 
ENGLISH ACTIVE LEARNING 
Llicenciada en Filologia anglesa i 
germanística. Coordinadora d'activitats 
internacionals, estades i intercanvis, a les 
escoles de la Institució a Catalunya i Balears. 
Professional de l'educació de Secundària 
amb més de 25 anys d'experiència en la 
docència de l'anglès a l'aula. 

 

Carmen Arrufat 
ART I CREATIVITAT 
Doctora en Art contemporani i educació 
artística en l'escola infantil. Llicenciada 
en Filologia Espanyola i Catalana. 
Llicenciada en Belles Arts. Màster oficial 
"Arts visuals i educació: un enfocament 
construccionista". Sotsdirectora 
i coordinadora pedagògica de La 
Farga Infantil. Professora d'Expressió 
plàstica impartida al grau d'educació 
Infantil i primària de la UIC (Universitat 
Internacional de Catalunya)

 

Teisa Dalmau 
INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Psicòloga i experta en neuropsicologia 
i detecció i tractament de les dificultats 
d'aprenentatge. Coordinadora dels 
departaments d'atenció a la diversitat 
a les escoles de la Institució Familiar 
d’Educació. Dirigeix el Departament 
d’Atenció a la diversitat de l’escola La Vall 
de Bellaterra.



INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions de l'Escola Infantil són un mitjà 
real de treball i un entorn únic. L’escola es troba 
ubicada en un entorn natural que compta amb 
excel·lents comunicacions amb el nucli urbà. Es 
combinen els espais pedagògics amb les últimes 
innovacions tecnològiques i extenses zones 
d’esbarjo.

L'alumnat de Dual Infantil està en contacte 
permanent amb l'escola i des del primer moment 
accedeix a les aules de 0 a 6 anys, perquè és allí 
on es desenvolupa gran part del currículum. 



Un pla adaptat 
a les teves necessitats
Des del primer dia comptaràs amb 
l’acompanyament d’un mentor. A més, la 
presència a les nostres aules et permetrà 
alternar l'estudi amb pràctiques 
remunerades a segon.

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT

Coneixes les teves habilitats personals? Quines són 
les teves inquietuds, motivacions i aspiracions? Quins 
són els aspectes que poden resultar limitadors i amb 
quins recursos interns pots fer-hi front? 
Perquè el primer pas del teu projecte professional 
és un dels més importants de la teva vida, 
posem al teu abast, a l’inici del teu projecte 
acadèmic i professional, un programa pedagògic 
d’autoconeixement: 
• Tutor/a personal que t’acompanya
• Entrevista personal d’inici amb expert/a en 

competències personals
• Aplicació de proves d’habilitats personals
• Estudi i elaboració d’un perfil personal i 

professional
• Feedback i assessorament personalitzat

PLA DE GUIA LABORAL I BORSA DE 
TREBALL

Comptar amb professionals formats en les nostres 
aules és una gran oportunitat per a la Institució. 
Per això, tindràs accés a les ofertes laborals 
del departament de Selecció de Personal de la 
Institució, que gestiona la borsa de treball de:
• La Farga (Sant Cugat del Vallès)
• La Vall (Bellaterra), 
• Airina (Terrassa)
• Les Alzines (Girona)
• Institució Igualada 
• Institució Tarragona
• Institució Lleida
• Institució Mallorca 

La incorporació dels nostres alumnes al mercat 
laboral ens importa. Per això, t'oferim també un 
pla de guia laboral personalitzat. Amb l’ajuda del 
teu mentor, podràs desenvolupar un pla d’acció 
amb sessions individuals i de grup per treballar 
aspectes rellevants com la diagnosi, la gestió de les 
competències personals i professionals, la millora 
de l’ocupabilitat i la intermediació amb l’empresa. 

Realitzem formació i seguiment de la carrera 
professional dels alumnes durant els dos anys del 
grau i posteriorment fins que accedeixen a la feina. 

D'altra banda, disposem de convenis de 
col·laboració amb diversos centres educatius i 
Llars d’Infants arreu de Catalunya.



COMPETÈNCIA GENERAL

Programar, intervenir educativament i avaluar 
programes d'atenció a la infància, aplicant els 
mètodes d'ensenyament-aprenentatge que 
afavoreixin el desenvolupament autònom dels 
infants de zero a sis anys i organitzant els recursos 
adequats.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Les ocupacions i llocs de treball més habituals del 
Tècnic en Educació Infantil són:

•  Educador/a infantil al primer cicle d'educació 
infantil (0-3 anys), sempre sota la supervisió 
d'un mestre com a educador en les institucions 
depenents dels organismes estatals o 
autonòmics i locals, i en els centres de titularitat 
privada.

•  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 o d'oci, granges escola, etc.

CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS

El títol de Tècnic/a superior en Educació infantil 
dóna accés als estudis universitaris que figuren a 

continuació i permet el reconeixement de crèdits:
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau*
• Mestre/a (totes les especialitats)
• Diplomatura en educació social
• Diplomatura en infermeria
• Diplomatura en logopèdia
• Diplomatura en podologia
• Diplomatura en teràpia ocupacional
• Diplomatura en treball social
• Diplomatura en turisme
• Llicenciatura en pedagogia
• Llicenciatura en psicologia
• Llicenciatura en sociologia

(*) Als graus s'hi pot accedir des de qualsevol cicle formatiu de grau 
superior , però com a criteris de prioritat per a l'admissió algunes 
universitats consideren preferents determinats cicles formatius. Cal 
consultar el web del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya per saber quins són els cicles preferents que 
determina cada universitat.



Què obtindràs si t’hi 
inscrius?
Un context real d'aprenentatge 
personalitzat en un entorn immillorable, 
la guia d'una mentora, un equip docent 
expert en metodologies actives i 
pràctiques remunerades en les mateixes 
aules de la Institució.

AVANTATGES DE LA INSTITUCIÓ DUAL

• Modalitat dual. La formació professional dual 
és una modalitat de l'FP en la qual podràs 
combinar la formació en el centre educatiu amb 
les pràctiques a l’empresa, en el nostre cas, 
a les mateixes aules de la llar d’Infants de La 
Farga o del mateix grup educatiu, com La Vall, 
Airina, Les Alzines… 

• Cobraràs per estudiar. Pràctiques 
remunerades amb alta a la Seguretat Social a 
partir del segon curs a les mateixes Llars de la 
Institució.  

• Contacte amb la realitat de la Llar des del 
primer dia. El curs es realitza a les instal·lacions 
de La Farga Infantil. És un centre educatiu de 
gran prestigi, amb més de 400 alumnes, en 
un entorn natural privilegiat, que compta amb 
excel·lents comunicacions amb Barcelona i el 
Vallès.

• Equip docent expert i un entorn. El nostre 
claustre està format per persones amb dilatada 
experiència que s’ocupen de la coordinació de 
les diverses Llars que disposa la Institució. 

• Metodologies actives. Totes les classes 
s’imparteixen a partir de les metodologies 
actives que apliquem a les nostres escoles: 
rutines de pensament, treball cooperatiu, 
treball per projectes.

• Pla d’acompanyament i Borsa de treball. Amb 
l’objectiu d’afavorir la incorporació al mercat 
laboral de forma personalitzada o l'accés a les 
ofertes de les nostres escoles.



Segueix el camí de la 
Institució Dual
• Sentiràs la confiança d’haver encertat 

el teu camí personal, cosa que et 
permetrà donar el màxim de les teves 
possibilitats.

• Seràs una persona professionalment 
ben formada per a un treball que 
possiblement ja tindràs i disposaràs 
de les competències humanes, 
professionals i tècniques per realitzar 
una labor educativa de qualitat. instituciodualinfantil.org

CFGSEI CICLE FORMATIU DE GRAU 
SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

Quina durada té? 
2 anys (2.000 hores)
Amb quin horari? 
Tardes, amb un matí a la setmana
On es fa? 
A les instal·lacions de La Farga Infantil 
Quan costa?
3.850 € anuals
- 430 € en formalitzar la inscripció i             
- 9 mensualitats de 380 € d'octubre a juny
5% de descompte per pagament anual 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Muntsa Benlliure
CAP D'ESTUDIS
mbenlliure@la-farga.org  
34 650 69 65 94 - 936191244
LA FARGA INFANTIL
C/ Nicaragua, 20  08195 VALLDOREIX


