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Organització dels mòduls en unitats formatives

 La matrícula es fa per unitats formatives, mòduls o blocs. En cas de tenir superada o acreditada alguna
unitat formativa, només caldrà matricular-se de les pendents.

 Alguns mòduls i unitats formatives tenen requisits per poder-s’hi matricular.
 No es pot cursar simultàniament el bloc 1 i el bloc 2 d’un mòdul, ni les unitats formatives de blocs

diferents. Per matricular-se al bloc 2 d’un mòdul cal tenir superades totes les unitats formatives del bloc 

Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores 

dedicació
setmanal 

Requisits de matrícula Observacions

M01 Intervenció  amb  famílies  i  atenció  a
menors en situació de risc social

132 9h Haver superat l’M07

UF1.  Intervenció socioeducativa amb infants en
risc social.

66

UF2. Intervenció socioeducativa amb famílies 66

M02 Didàctica de l’educació infantil 231 7h 

Bloc
1

Didàctica de l’educació infantil (Bloc 1) 111

UF1. Contextualització de la intervenció 
educativa en infants de 0 a 6 anys. 

70

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

41

Bloc
2

Didàctica de l’educació infantil (Bloc 2) 120 9h Haver superat el bloc 1

UF3. Disseny de projectes i activitats educatives 
en l’àmbit formal. 

80

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

40

M03 Autonomia personal i salut 132 4h 

Bloc1 Autonomia personal i salut (Bloc 1) 64

UF1. Atenció i cura de l’alimentació dels infants. 24

UF2.Atenció i cura de l’activitat i el descans dels
infants.

20

UF3.Atenció i cura de la higiene dels infants. 20  

Bloc
2

Autonomia personal i salut (Bloc 2) 68 5h Haver superat el bloc 1

UF4. Programació i avaluació d’hàbits 
d’autonomia personal.

48

UF5. Intervenció en situacions de salut i especial
dificultat.

20

El joc infantil i la seva metodologia. 198 Haver superat el M06

Bloc
1

El joc infantil i la seva metodologia

 (Bloc I)
110 7h

UF1. El joc i les joguines. 40

UF3. Implementació d’activitats d’oci i lleure. 70

Bloc
2

El joc infantil i la seva metodologia

(Bloc 2)
88 6h Haver superat el bloc 1

UF2.  Disseny  de  projectes  d’intervenció  d’oci  i
lleure educatiu.

88 Inclou treball en equip

M05 Expressió i comunicació. 198 Haver superat el M02

Bloc
1

Expressió i comunicació (Bloc 1) 110 7h

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

40 Inclou una pràctica
globalitzadora amb la
realització d’un vídeo.

Inclou el treball d’alguns
continguts en llengua

anglesa.Nivell recomanat: B1

UF4.  Intervenció  en  el  desenvolupament  de  la
comunicació i expressió gestual.

30

UF6.  Intervenció  en  el  desenvolupament  de  la 40
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comunicació i expressió plàstica. Marc europeu comú de
referència per a les llengües. 

Bloc
2

Expressió i comunicació (Bloc 2) 88 6h Haver superat el bloc 1

UF2.  Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió rítmico-musical.

30
Inclou el treball d’alguns

continguts en llengua
anglesa. Nivell recomanat:
B1 Marc europeu comú de

referència per a les llengües. 

UF4.  Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió lògic-matemàtica.

25

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

33

M06 Desenvolupament cognitiu i motor 165

Bloc
1

Desenvolupament cognitiu i motor    (Bloc 1) 85 6h

UF1. Intervenció en el desenvolupament 
sensoperceptiu.

25

UF2. Intervenció en el desenvolupament motriu. 30

UF3. Intervenció en el desenvolupament 
cognitiu.

30

Bloc
2

Desenvolupament cognitiu i motor

 (Bloc 2)
80 5h Haver superat el bloc 1

El bloc 2 del mòdul inclou
treball en equip i realització

d'un vídeo no obligatori.

UF4. Intervenció primerenca. 25

UF5. La pràctica psicomotriu. 55

M07 Desenvolupament socioafectiu 99 7h

UF1. Intervenció en l’àmbit afectiu social. 49

UF2. Intervenció en l’àmbit social. 50

M08 Habilitats socials 132 9h Haver superat el M06

UF1. Habilitats de comunicació en infants 
famílies i professionals.

66 Treball en equip  al llarg de
tot el mòdul.

UF2. Dinamització de grups. 66

M09 Primers auxilis 66 4h Haver superat l'M03
Elaboració obligatòria de

vídeos.

UF1. Recursos i trasllats d’accidentats. 22

UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de 
desfibril·ladors.

22

UF3. Atenció sanitària d’urgència. 22

M10 Formació i orientació laboral 99 7h

UF1. Incorporació al treball. 66

UF2. Prevenció de riscos laborals. 33

M11 Empresa i iniciativa emprenedora 66 4h

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora. 66

M12 Projecte d’atenció a la infantesa 99 7h

Haver superat (o cursar en el semestre en
què es fa la matrícula) tots els mòduls del
cicle, excepte l'FCT (en el cas dels mòduls
de  dos  blocs,  cal  estar  cursant  el  bloc
2).Només  per a l’aumnat antic.No es poden
tenir mòduls pendents de convalidació

Visita obligatòria a una
empresa del sector.

UF1. Projecte d’atenció a la infantesa. Treball en equip  al llarg de
tot el mòdul.

M13 Formació en centres de treball 383

No tenir pendents més de sis blocs o 
mòduls  (exclosa l'FCT), haver superat 
M10UF2 . No es pot fer en la mateixa 
empresa en la qual es treballa. Només per a
l’aumnat antic.

UF1. Formació en centres de treball. 383
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