
INFORMACIÓ DELS MÒDULS FCT/PAI  

L’alumnat matriculat a aquests mòduls se’l convocarà a una reunió per explicar el seu funcionament.  

DESCRIPCIÓ GENERAL  

Els mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT) i Projecte d’Atenció a la Infància (PAI) es 

desenvolupen un cop superats la resta de mòduls que composen el CFGS d’Educació Infantil. 

La FCT té una durada de 400 hores. Es realitza als centres de primer cicle d’educació infantil 

(escoletes 0-3 anys) en horari de 8 a 16 h., ja que és dins aquest període quan es du a terme la tasca 

educativa.  El departament d’educació infantil no compte amb un programa formatiu específic per 

fer pràctiques en empreses i institucions d’educació no formal.  

 La FCT s’avalua com a APTE/NO APTE i el PAI amb nota numèrica. El mòdul de Projecte d’atenció a la 

infància (40 hores) es fa al mateix temps que la formació en centres de treball (FCT) i la seva 

superació va lligada a la qualificació d’apte de la FCT.  

Un cop superats ambdós mòduls, s’obté el títol de tècnic superior en educació infantil.  

PERÍODES PER LA REALITZACIÓ DELS MÒDULS  

Tenim establertes dues estades:  

- Primera estada (de finals d’octubre a principis de febrer): alumnat que ha cursat estudis a 

distància i alumnat de presencial que en el seu moment no va poder realitzar els mòduls a la segona 

estada.  

- Segona estada (de mitjan març a mitjan juny): alumnat de presencial i alumnat de distància que en 

el seu moment no va poder realitzar els mòduls a la primera estada. 

MOLT IMPORTANT: L’alumnat que fa feina i no pot fer les 7/8 hores diàries de pràctiques 

recomanades, si no un mínim de 6 hores, necessàriament ha de cursar els mòduls a la primera 

estada per poder allargar el període de pràctiques.  

EXEMPCIÓ DE LA FCT: Podeu trobar informació a  

https://docs.wixstatic.com/ugd/9b1c67_6caeb8051d8e4d6eb914f4d216696522.pdf 

L’alumnat que sol·liciti l’exempció de la FCT s’ha de matricular prèviament dels mòduls de FCT i PAI. 

L’alumnat que obtingui l’exempció de la FCT ha de cursar el mòdul de PAI que consta de 40 hores, 20 

de les quals es fan de forma presencial a l’institut, en horari de tarda. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9b1c67_6caeb8051d8e4d6eb914f4d216696522.pdf

