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383h.

M13 PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 66h.
UF1. Projecte d'atenció a la infància
M14 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

M11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
99h.UF1. Incorporació al Treball

UF2. Prevenció de Riscos laborals
M12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 66h.
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

M09 HABILITATS SOCIALS
132h.UF1. Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals

UF2. Dinamització de grups
M10 PRIMERS AUXILIS

66h.UF1. Recursos i trasllat d'accidentats
UF2. Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (DEA)
UF3. Atenció sanitària d'urgència

M06 DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTOR

165h. 

M07 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
99h.UF 1: Intervenció en l’àmbit afectivo-sexual

UF 2: Intervenció en l’àmbit social

UF1: Intervenció en el desenvolupament sensorio-perceptiu
UF2: Intervenció en el desenvolupament motor
UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu
UF4: Intervenció primerenca
UF5: Pràctica psicomotriu

M05 EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

198h.

UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
rítmico-musical
UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
lògico-matemàtica

UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
plàstica

UF6: Educació per la salut. Conceptes bàsics
MO4 EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA

198h.UF1: El joc i les joguines
UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu.
UF 3: Implementació d’activitats d’oci i lleure. 

2n CURS

Inici semestre Inici semestre
Mòduls (M) Unitats Formatives (UF)

EDI

M01 INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL

UF 2: Intervenció socioeducativa amb famílies
UF 1: Intervenció socioeducativa en el menor 132h.

1r CURS

198h.

UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants 

132h.

UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
gestual
UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
a través de les TAC

UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 
M02 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil

UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
verbal

M03 AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL

UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants 
UF3: Atenció  i cura de la higiene dels infants
UF4: Programació d’hàbits d’autonomia personal 
UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat 

1. informació general del cicle formatiu
Ensenyament: Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a Superior
Sistema: LOE
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

1.1. COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d’aquest títol consisteix a 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 o una mestra amb l’especialització en educació infantil 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.

1.2. durada del cicle formatiu
La durada de tot el cicle és de 2000 hores.

2. PROGRAMA I PROPOSTA D’ITINERARI FORMATIU
La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera semestral. L’inici 
del primer semestre serà a l’Octubre i del segon al març. 

A pàgina següent trobarem la taula amb la relació dels Mòduls i Unitats Formatives corresponents al cicle 
per cursos (la proposta inicial correspon al 1r curs). 

Modalitat Online

2383 horas
Pràctiques 1617 horas

Formació
online



[CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ 
INFANTIL] 24 de abril de 2018 

 

Centre Comercial Català |  5 
 

 

 

 

1r Semestre 2n Semestre 1r Semestre 2n Semestre

Hores (h.) OCT MARÇ OCT MARÇ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

383h.

M13 PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 66h.
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M11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
99h.UF1. Incorporació al Treball

UF2. Prevenció de Riscos laborals
M12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 66h.
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

M09 HABILITATS SOCIALS
132h.UF1. Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals

UF2. Dinamització de grups
M10 PRIMERS AUXILIS
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UF2. Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (DEA)
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165h. 
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99h.UF 1: Intervenció en l’àmbit afectivo-sexual

UF 2: Intervenció en l’àmbit social

UF1: Intervenció en el desenvolupament sensorio-perceptiu
UF2: Intervenció en el desenvolupament motor
UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu
UF4: Intervenció primerenca
UF5: Pràctica psicomotriu

M05 EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

198h.

UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
rítmico-musical
UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
lògico-matemàtica

UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
plàstica

UF6: Educació per la salut. Conceptes bàsics
MO4 EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA

198h.UF1: El joc i les joguines
UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu.
UF 3: Implementació d’activitats d’oci i lleure. 

2n CURS

Inici semestre Inici semestre
Mòduls (M) Unitats Formatives (UF)

EDI

M01 INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL

UF 2: Intervenció socioeducativa amb famílies
UF 1: Intervenció socioeducativa en el menor 132h.

1r CURS

198h.

UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants 

132h.

UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
gestual
UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
a través de les TAC

UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 
M02 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil

UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
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M03 AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL

UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants 
UF3: Atenció  i cura de la higiene dels infants
UF4: Programació d’hàbits d’autonomia personal 
UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat 
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3. ESTRUCTURA EDI
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE
M02 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

UF1: CONTEXTUALITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN INFANTS DE 0 A 6 ANYS

1. Contextualitza la intervenció educativa relacionant-la 
amb el marc legislatiu i els fins de la institució.

2. Determina els objectius de la intervenció educativa, relacionant-los amb els nivells de planificació, 
els elements que la composen i els criteris de formulació, en els àmbits formals i no formals.

3. Determina les estratègies metodològiques que cal 
aplicar d’acord amb els models psicopedagògics.

UF2: PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS, ELS TEMPS I ELS RECURSOS EN EDUCACIÓ INFANTIL 

1. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els temps, analitzant la 
normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància. 

UF3: DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT FORMAL 

1. Determina els objectius de la intervenció educativa, relacionant-los amb els nivells de planificació, 
els elements que la composen i els criteris de formulació, en els àmbits formals i no formals. 

2. Determina les estratègies metodològiques que cal 
aplicar d’acord amb els models psicopedagògics.
 
3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els temps, analitzant la 
normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància. 

4. Planifica les activitats d’educació formal, relacionant-les amb els objectius de la 
programació i amb les característiques dels nens i de les nenes. 

5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, argumentant 
la selecció del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF4: DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT NO FORMAL 

1. Determina els objectius de la intervenció educativa, relacionant-los amb els nivells de planificació, 
els elements que la composen i els criteris de formulació, en els àmbits formals i no formals. 

2. Determina les estratègies metodològiques que cal 
aplicar d’acord amb els models psicopedagògics.

3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els temps, analitzant 
la normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància. 

4. Planifica les activitats d’educació no formal, relacionant-les amb els objectius 
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes. 

5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, argumentant la 
selecció del model, les estratègies i els instruments utilitzats. 

M03 AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL 

UF1: ATENCIÓ I CURA DE L’ALIMENTACIÓ DELS INFANTS 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
d’alimentació i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb l’alimentació en els nens i les nenes, relacionant-los amb les estratègies 
de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF2: ATENCIÓ I CURA DE L’ACTIVITAT I EL DESCANS DELS INFANTS 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
de descans i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb l’activitat i el descans en els nens i les nenes, relacionant-los amb les 
estratègies de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

UF3: ATENCIÓ I CURA DE LA HIGIENE DELS INFANTS 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
d’higiene i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb la cura, la higiene i el vestit infantil en els nens i les nenes, relacionant-los 
amb les estratègies de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

UF4: PROGRAMACIÓ D’HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
d’alimentació, descans i higiene i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal en els nens i les nenes, relacionant-los amb les estratègies de planificació educativa i els 
ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

4. Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i d’adquisició d’hàbits d’autonomia dels 
infants, justificant les pautes d’actuació. 

5. Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la selecció de les estratègies i 
instruments emprats. 

UF5: INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE SALUT D’ESPECIAL DIFICULTAT 

1. Intervé en situacions d’especial di�cultat o risc per a la salut i la seguretat dels infants relacionant la seva 
actuació amb els protocols establerts per a la prevenció i intervenció en casos de malalties o accidents. 

UF6: EDUCACIÓ PER A LA SALUT. CONCEPTES BÀSICS 

1. Reconeix i realitza activitats sobre els conceptes bàsics d’educació per a la salut. 



UF2: ATENCIÓ I CURA DE L’ACTIVITAT I EL DESCANS DELS INFANTS 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
de descans i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb l’activitat i el descans en els nens i les nenes, relacionant-los amb les 
estratègies de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

UF3: ATENCIÓ I CURA DE LA HIGIENE DELS INFANTS 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
d’higiene i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb la cura, la higiene i el vestit infantil en els nens i les nenes, relacionant-los 
amb les estratègies de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament infantil. 

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

UF4: PROGRAMACIÓ D’HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL 

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants analitzant les pautes 
d’alimentació, descans i higiene i els patrons de creixement i desenvolupament físic. 

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hàbits d’autonomia 
personal en els nens i les nenes, relacionant-los amb les estratègies de planificació educativa i els 
ritmes de desenvolupament infantil. 
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE
3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes infantils i les 
necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, en el seu cas, amb els ajuts tècniques que 
siguin necessaris. 

4. Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i d’adquisició d’hàbits d’autonomia dels 
infants, justificant les pautes d’actuació. 

5. Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la selecció de les estratègies i 
instruments emprats. 

UF5: INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE SALUT D’ESPECIAL DIFICULTAT 

1. Intervé en situacions d’especial di�cultat o risc per a la salut i la seguretat dels infants relacionant la seva 
actuació amb els protocols establerts per a la prevenció i intervenció en casos de malalties o accidents. 

UF6: EDUCACIÓ PER A LA SALUT. CONCEPTES BÀSICS 

1. Reconeix i realitza activitats sobre els conceptes bàsics d’educació per a la salut. 

M05 EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

UF1: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ VERBAL 

1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
verbal relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació verbal dirigits als nens i a les nenes, relacionant les 
seves característiques amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió oral, 
relacionant- les amb els objectius previstos 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
verbal argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 
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4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF2: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ RÍTMICO-MUSICAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió rítmicomusical relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF3: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ LÒGICOMATEMÀTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits als nens i les nenes, relacionant 
les seves característiques amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica argumentant les variables rellevants i els instruments d’avaluació. 

UF4: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ GESTUAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació gestual 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació gestual dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió gestual relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació gestual 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF5: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE LES TAC 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació de les TAC 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació de les TAC dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió a través de les noves tecnologies 
relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació de les noves 
tecnologies argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF6: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació plàstica 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació plàstica dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió plàstic relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació plàstica 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació.



UF2: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ RÍTMICO-MUSICAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió rítmicomusical relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF3: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ LÒGICOMATEMÀTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits als nens i les nenes, relacionant 
les seves característiques amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica argumentant les variables rellevants i els instruments d’avaluació. 

Modalitat Online

4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF4: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ GESTUAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació gestual 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació gestual dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió gestual relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació gestual 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF5: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE LES TAC 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació de les TAC 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació de les TAC dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió a través de les noves tecnologies 
relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació de les noves 
tecnologies argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF6: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació plàstica 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació plàstica dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió plàstic relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació plàstica 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació.



UF2: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ RÍTMICO-MUSICAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió rítmicomusical relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
ritmicomusical argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF3: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ LÒGICOMATEMÀTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits als nens i les nenes, relacionant 
les seves característiques amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica relacionant-les 
amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació 
logicomatemàtica argumentant les variables rellevants i els instruments d’avaluació. 

UF4: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ GESTUAL 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació gestual 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació gestual dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió gestual relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació gestual 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

UF5: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE LES TAC 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació de les TAC 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació de les TAC dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió a través de les noves tecnologies 
relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació de les noves 
tecnologies argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació. 

Modalitat Online

4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF6: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L’EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

1. Plani�ca estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i comunicació plàstica 
relacionant-les amb les característiques individuals i del grup al que van dirigides. 

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació plàstica dirigits als nens i les nenes, relacionant les 
característiques dels mateixos amb els moments evolutius dels destinataris. 

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió plàstic relacionant-les amb els 
objectius previstos i les estratègies i recursos apropiats. 

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de l’expressió i comunicació plàstica 
argumentant les variables rellevant i els instruments d’avaluació.

M06 DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTOR 

UF1: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT SENSORIO-PERCEPTIU 
1. Coneix els sistemes sensorials, el desenvolupament en els infants i els principals trastorns. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, relacionant-les amb els objectius 
previstos i amb les característiques dels nens i nenes. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, argumentant 
les variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF2: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-los amb les 
característiques individuals i del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-les amb els objectius previstos i 
amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit motor, justificant la seva 
elecció. 

UF3: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU 

1. Coneix les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del grup al que 
va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-les amb els objectius previstos i 
amb les característiques dels nens i nenes. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit cognitiu, argumentant les 
variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF4: INTERVENCIÓ PRIMERENCA 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció primerenca, analitzant les teories 
explicatives i les característiques especifiques del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció primerenca en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció primerenca realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, 
cognitiu i motor , argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF5: PRÀCTICA PSICOMOTRIU 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els principis de 
l’educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el rendiment de la intervenció realitzada en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i 
psicomotor, argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la seva elecció.



UF1: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT SENSORIO-PERCEPTIU 
1. Coneix els sistemes sensorials, el desenvolupament en els infants i els principals trastorns. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, relacionant-les amb els objectius 
previstos i amb les característiques dels nens i nenes. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, argumentant 
les variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF2: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-los amb les 
característiques individuals i del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-les amb els objectius previstos i 
amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit motor, justificant la seva 
elecció. 

Modalitat Online

4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF3: INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU 

1. Coneix les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del grup al que 
va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-les amb els objectius previstos i 
amb les característiques dels nens i nenes. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit cognitiu, argumentant les 
variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF4: INTERVENCIÓ PRIMERENCA 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció primerenca, analitzant les teories 
explicatives i les característiques especifiques del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció primerenca en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció primerenca realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, 
cognitiu i motor , argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció. 

UF5: PRÀCTICA PSICOMOTRIU 

1. Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els principis de 
l’educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va dirigit. 

2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants. 

3. Avalua el procés i el rendiment de la intervenció realitzada en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i 
psicomotor, argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la seva elecció.



Modalitat Online

4. RESULTATS D’APRENENTATGE
M10 PRIMERS AUXILIS

UF1: RECURSOS I TRASLLAT D'ACCIDENTATS 

1. Realitza la valoració inicial de l’assistència en una urgència 
descrivint riscos, recursos disponibles i tipus d’ajut necessari. 

2. Aplica procediments d’immobilització i mobilització de 
víctimes seleccionant els mitjans materials i les tècniques. 

UF2: SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I DEA 

1. Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a assolir. 

UF3. ATENCIÓ SANITÀRIA D’URGÈNCIA 

1. Aplica tècniques de primers auxilis en patologies d’urgència 
descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a assolir. 

2. Aplica tècniques de suport psicològic i d’autocontrol a l’accidentat i acompanyants, 
descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 

M11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) 

UF1: INCORPORACIÓ AL TREBALL 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats
d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida. 

2. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 
reconeixent-les als diferents contractes de treball 

3. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents 
contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions. 

4. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia 
i eficiència per a la consecució dels objectius de l’organització. 



Modalitat Online

4. RESULTATS D’APRENENTATGE
UF2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

1. Reconeix els elements de la prevenció de riscos a l'empresa, 
analitzant els factors de risc i els danys professionals. 

2. Aplica el marc normatiu en prevenció de riscos identificant els organismes públics, 
els drets, els deures I les responsabilitats en relació amb la prevenció de riscos. 

3. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les 
condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral. 

4. Participa en la planificació i la gestió de la prevenció, identificant els 
diferents sistemes de gestió de l’àmbit dels serveis administratius. 

5. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, determinant 
les més adequades a les tasques i funcions dels serveis administratius. 

6. Participa en l'elaboració dels plans d'emergència i evacuació analitzant les 
particularitats de l'entorn laboral d'un/a tècnic/a en gestió administrativa. 



Modalitat Online

Més informació

Pots trobar més informació en quant a les sortides 
professionals, entitats on fer les pràctiques o l’itinerari 
d’estudis a la nostra pàgina web www.cecac.cat.

Per tal d’aclarir qualsevol dubte que puguis tenir en relació 
al cicle, pots posar-te en contacte amb la Secretaria del centre.

Centre Barcino
Restem a la teva disposicó.

Secretaria

Secretaria 
del centre

93 333 67 50


