
Cicles
L’Institut Montsacopa va entrar 
en funcionament el curs 
1969-70. Va començar essent un 
institut de batxillerat i, des del 
curs 1995-96, imparteix ESO i els 
nous batxillerats.

Des de sempre ha tingut molt 
clar quina era la seva funció edu-
cativa, que s’estén �ns i tot més 
enllà de l’àmbit estrictament 
acadèmic, ja que tot allò que 
suposa cultura, valors i actituds 
ha estat una de les �tes que s’ha 
proposat de desvetllar en els 
seus alumnes.

El centre ha estat un referent a la 
ciutat i la comarca per les iniciati-
ves que va portar, porta i vol con-
tinuar portant a terme, i creu que 
la seva contribució a la formació 
dels alumnes, en aquests 
moments, és impartir ensenya-
ments de Formació Professional, 
que són fonamentals per al des-
envolupament del país.

cicle formatiu de grau superior 
serveis socioculturals i a la 
comunitat tècnic/a superior
en educació infantil 
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C/ Joan de Cabirol, s/n.
17800 OLOT (Girona)

Tel. 972 267 000
Fax 972 271 027

iesmontsacopa@xtec.cat
www.xtec.cat/iesmontsacopa

Departament d’Educació

Modalitat DUAL



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 infan-
til 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.

Organització
Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics).

Distribució: 1551 hores en el centre educatiu i 449 
hores en el centre de treball (pràctiques).

Horari: Tardes

Més informació
Web: www.xtec.cat/iesmontsacopa
E-mail: iesmontsacopa@xtec.cat

serveiscomunitat@insmontsacopa.cat
Telèfon: 972 26 70 00

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM:
@ciclesformatiusmontsacopa

Mòduls
M01 Intervenció amb famílies i atenció a infants
 en risc.
M02 Didàctica de l’educació infantil.
M03  Autonomia personal i salut infantil.
M04  El joc infantil i la seva metodologia.
M05  Expressió i comunicació.
M06  Desenvolupament cognitiu i motriu.
M07  Desenvolupament socioafectiu.
M08  Habilitats Socials.
M09  Primers auxilis.
M10  FOL.
M11 Empresa i iniciativa emprenedora.
M12  Projecte d’atenció a la infantesa.

Sortides professionals
• Educador/a infantil  en el primer cicle d’educa-

ció infantil (0-3 anys)
• Educador/a de suport als mestres de 1r curs del 

segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys)
• Educador/a en institucions i/o en programes 

especí�cs de treball amb infants (0-6 anys) en 
situació de risc social

• Educador/a en programes o activitats d’oci i 
temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 
anys: s: ludoteques, cases de cultura, bibliote-
ques, centres educatius, centres d’oci, casals 
infantils i esplais, cases de colònies, granges 
escola, i altres equipaments del sector.

• Animador/a 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.

Requisits d’accés a un cicle de Grau Mitjà
Tenen accés directe al cicle les persones que 
compleixen algun dels requisits següents:

• Tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic especialista, tècnic supe-

rior o equivalent,
• haver superat el curs d’orientació universitària 

(COU) o el preuniversitari,
• tenir qualsevol titulació universitària o una 

d’equivalent o,
• haver superat la prova d’accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys.
També poden accedir-hi les persones amb el títol 
de tècnic de formació professional.
Les persones que no compleixin 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.

Després d’un cicle de GS podràs:
• Accedir a un treball tècnic/a superior.
• Cursar un altre cicle formatiu de GS.
• Accedir a la universitat.


