
EDUCACIÓ INFANTIL
CFGS Cicle Formatiu Grau Superior

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres  
de 9 h a 14 h

FEDAC Sant Narcís 
Pare Coll, 3
17005 Girona

T. 972 233 142 Durada:  2 cursos acadèmics
Hores centre:
Hores pràctiques:
Horari: intensiu de tardes

Cicle
Formatiufedac.cat/santnarcis

1551 hores lectives
449 hores

SANT NARCÍS



REQUISITS D’ACCÉS 

• Tenir el títol de batxillerat.

•  Tenir el títol de tècnic especialista, 

 tècnic superior o equivalent.

•  Haver superat un cicle formatiu de grau 
mitjà.

•  Haver superat el segon curs de batxillerat 
de qualsevol modalitat de batxillerat 
experimental.

•  Haver superat el curs d’orientació 
universitària (COU) o el preuniversitari.

•  Tenir qualsevol titulació universitària o una 
d’equivalent.

•    Haver superat la prova d’accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys.

ON PODRÀS TREBALLAR?

•  Educador o educadora infantil en el primer 
cicle d’educació infantil, sota la supervisió 
d’un mestre o una mestra.

•  Educador o educadora en institucions i/o en 
programes específics de treball amb infants 
de 0 a 6 anys en situació de risc social. 

•  Educador o educadora en programes 
o activitats d’oci i temps lliure infantil: 
ludoteques, cases de cultura, biblioteques, 
centres educatius.

MATRÍCULA 

1   Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 
Estrangers comunitaris, document d’identitat 
del país d’origen.

2  Original i fotocòpia de la TSI (Targeta 
Sanitària Individual).

3  Original i fotocòpia del títol (o resguard) 
dels estudis que permeten l’accés o de la 
qualificació de la prova d’accés. 

4  Original i fotocòpia de l’ingrés bancari del 
pagament de la matrícula. 

5  Si l’alumne és menor d’edat cal:

  Original i fotocòpia del llibre de família.

  Original i fotocòpia del DNI de la persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

DESCRIPCIÓ

METODOLOGIA  ACADÈMICA

• Grups reduïts.

• Professorat especialitzat.

•  Vinculació amb el món laboral a través de 
visites professionalitzadores.

• Formació en centres de treball. 

• Itineraris personalitzats de l’alumnat.

• Tutories individuals. 

• Ús del taller domiciliari i sanitari. 

•  Treball a través de les TAC (Tecnologies de 
l’Aprenentatge i el Coneixement).

CFGS Cicle Formatiu Grau Superior

EDUCACIÓ INFANTILSANT NARCÍS

Aquesta és una formació postobligatòria on 
aprendràs l’apassionant tasca de treballar amb nens 
i el món educatiu. La nostra “Passió per educar” 
traspassa les nostres aules amb professionals 
d’excel·lent qualificació i metodologia FEDAC.



fedac.cat/santnarcis

ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CFGM Cicle Formatiu Grau Mitjà

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h

FEDAC Sant Narcís
Pare Coll, 3
17005 Girona

T. 972 233 142 Durada:  2 cursos acadèmics
Hores centre: 1551 hores lectives
Hores pràctiques: 449 hores
Horari: intensiu de matins

Cicle
Formatiu

SANT NARCÍS



REQUISITS D’ACCÉS 

•   Tenir el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO).

•   Haver superat el curs específic per a l’accés als 
cicles de grau mitjà.

•  Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
•   Haver superat el segon curs del batxillerat 

unificat i polivalent (BUP).
•   Tenir altres estudis equivalents a efectes 

acadèmics.
•   Haver superat la prova d’accés a la universitat 

per a més grans de 25 anys.
•   Haver superat els mòduls obligatoris d’un 

programa de qualificació professional inicial 
(PQPI).

•   Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de 
grau superior.

•   Les persones que no compleixen cap dels 
requisits esmentats han de superar una prova 
d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir com a 
mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

ON PODRÀS TREBALLAR?

•  Assistent/a de persones en situació de 
dependència en institucions i/o domicilis.

•   Governant/a i subgovernant/a de persones en 
situació de dependència en institucions.

•   Auxiliar responsable de planta de residències 
de persones grans i persones amb discapacitat.

•  Auxiliar d’ajuda a domicili.
•  Assistent/a d’atenció domiciliària.
•  Treballador/a familiar.
•  Auxiliar d’educació especial.
•  Assistent/a personal.
•   Teleoperador/a de teleassistència.

Amb el títol podràs accedir als estudis de cicles 
formatius de grau superior. 

MATRÍCULA 

1   Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 
Estrangers comunitaris, document d’identitat 
del país d’origen.

2  Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària 
Individual).

3  Original i fotocòpia del títol (o resguard) dels 
estudis que permeten l’accés o de la qualificació 
de la prova d’accés. 

4  Original i fotocòpia de l’ingrés bancari del 
pagament de la matrícula. 

5  Si l’alumne és menor d’edat cal:

  Original i fotocòpia del llibre de família.

  Original i fotocòpia del DNI de la persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

DESCRIPCIÓ

METODOLOGIA  ACADÈMICA

•  Grups reduïts.
•  Professorat especialitzat.
•   Vinculació amb el món laboral a través de 

visites professionalitzadores.
•  Formació en centres de treball. 
•  Itineraris personalitzats de l’alumnat.
•  Tutories individuals. 
•  Ús del taller domiciliari i sanitari. 
•   Treball a través de les TAC (Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el Coneixement).
•  Caràcter propi. Valors i compromís. 
•   Necessitats de l’entorn. Reptes pel present i 

pel futur. 
•   Trajectòria pròpia. Vocació del servei de les 

escoles i entitats. 
•  Formació integral en valors i potencialitats. 

ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CFGM Cicle Formatiu Grau Mitjà

SANT NARCÍS

Aquests estudis capaciten per atendre persones en 
situació de dependència en l’àmbit domiciliari i 
institucional. El professional ajuda a mantenir i 
millorar la qualitat de vida d’aquestes persones amb 
activitats assistencials no sanitàries, psicosocials i 
de suport de gestió domèstica. També aplica 
mesures i normes de prevenció i seguretat.



Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h

FEDAC Sant Narcís
Pare Coll, 3
17005 Girona

T. 972 233 142 

INTEGRACIÓ SOCIAL
CFGS Cicle Formatiu Grau Superior

Durada:  2 cursos acadèmics
Hores centre:
Hores pràctiques:
Horari: intensiu de matins

1551 hores lectives
449 hores

fedac.cat/santnarcis

SANT NARCÍS

Cicle
Formatiu



REQUISITS D’ACCÉS 

•   Tenir el títol de batxillerat.
•   Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic 

superior o equivalent.
•   Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.
•   Haver superat el segon curs de batxillerat de 

qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
•   Haver superat el curs d’orientació universitària 

(COU) o el preuniversitari.
•   Tenir qualsevol titulació universitària o una 

d’equivalent.
•   Haver superat la prova d’accés a la universitat 

per a més grans de 25 anys.

ON PODRÀS TREBALLAR?

•  Tècnic/a de programes de prevenció 
 i inserció social.
•   Educador/a d’equipaments residencials 
 de tipus diversos.
•  Treballador/a familiar.
•  Auxiliar de tutela.
•  Tècnic/a d’integració social.
•  Educador/a d’educació especial.
•  Monitor/a de persones amb discapacitat.
•  Tècnic/a de mobilitat bàsica.
•  Mediador/a ocupacional i/o laboral.
•  Mediador/a comunitari/ària.
•  Mediador/a intercultural.
•  Tècnic/a en ocupació amb suport.
•  Tècnic/a d’acompanyament laboral.
•  Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

MATRÍCULA 

1   Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 
Estrangers comunitaris, document d’identitat 
del país d’origen.

2  Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària 
Individual).

3  Original i fotocòpia del títol (o resguard) dels 
estudis que permeten l’accés o de la qualificació 
de la prova d’accés. 

4  Original i fotocòpia de l’ingrés bancari del 
pagament de la matrícula. 

5  Si l’alumne és menor d’edat cal:

  Original i fotocòpia del llibre de família.

  Original i fotocòpia del DNI de la persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

DESCRIPCIÓ METODOLOGIA  ACADÈMICA

•  Grups reduïts.
•  Professorat especialitzat.
•   Vinculació amb el món laboral a través de 

visites professionalitzadores.
•  Formació en centres de treball. 
•  Itineraris personalitzats de l’alumnat.
•  Tutories individuals. 
•  Ús del taller domiciliari i sanitari. 
•   Treball a través de les TAC (Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el Coneixement).
•  Caràcter propi. Valors i compromís. 
•   Necessitats de l’entorn. Reptes pel present i 

pel futur. 
•   Trajectòria pròpia. Vocació del servei de les 

escoles i entitats. 
•  Formació integral en valors i potencialitats. 

INTEGRACIÓ SOCIAL
CFGS Cicle Formatiu Grau Superior

SANT NARCÍS

Aquests estudis postobligatoris capaciten per 
programar, organitzar, implementar i avaluar les 
intervencions d’integració social a través 
d’estratègies i tècniques específiques. 
El professional promou la igualtat d’oportunitats, 
actuant en tot moment amb una actitud de 
respecte cap a les persones destinatàries i 
garantint la creació d’entorns segurs.


