
CS Educación infantil
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De se ñar, pór en prác ti ca e ava liar pro xec tos e pro gra mas edu ca ti vos de aten ción á in fan cia no
pri mei ro ci clo de edu ca ción in fan til no ám bi to for mal, con son te a pro pos ta pe da gó xi ca ela bo -

oarg ed ol ut ít uo lit naf ni nóic ac ude ne nóic az il aic ep se aoc art sem ahnu uo ert sem nu rop ad ar
ne e sor ug es son rot noc od nar ex ,lam rof non ot ib má on ap ate a adot ne e ,et nel av iuqe

colaboración con profesionais e coas familias.

En que ámbitos
se traballa?

 naf ni á nóic neta ed siaic os soz iv res sod rot ces on e lam rof non e lam rof nóic ac ude ad rot ces oN -
cia.

Que ocupacións
se desempeñan?

- iv rep us a ox iab erp mes ,lit naf ni nóic ac ude ed olc ic or iem irp ne lit naf ni ar od ac ude uo rod ac udE
sión dun mes tre ou dun ha mes tra, en ins ti tu cións pú bli cas e pri va das.Edu ca dor ou edu ca do ra

- is ne )sona sies a orec ed( ser on em noc oll ab art ed soc if íc ep se sam arg orp ne uo snóic ut it sni ne
- ef orp sort uod sec irt cer id sa od niug es ,rail im af oiopa ed soid em ne uo ,laic os oc sir ed nóic aut

sio nais.Edu ca dor ou edu ca do ra en pro gra mas ou ac ti vi da des de le cer e tem po li bre in fan til con
,sovitacude sortnec ,sacetoilbib ,arutluc ed sas ac ,sac et od ul :sona sies a orec ed ser on em

centros de lecer, granxas escola, etc.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 213
1º MP0011 Didáctica da educación infantil 240
1º MP0014 Expresión e comunicación 213
1º MP0021 Formación e orientación laboral 107
1º MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 187
2º MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil 155
2º MP0016 Desenvolvemento socioafectivo 123
2º MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0023 Formación en centros de traballo 384
2º MP0017 Habilidades sociais 123
2º MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 123
2º MP0020 Primeiros auxilios 53
2º MP0019 Proxecto de atención á infancia 26

Que título se
obtén?

Técnico superior en educación infantil.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0017 Habilidades sociais. UC1027_3 Establecer e manter relacións
fluídas coa comunidade educativa e 
coordinarse coas familias, co
equipo educativo e con outros
profesionais.

MP0011 Didáctica da educación infantil. UC1028_3 Programar, organizar, realizar e
avaliar procesos de intervención
educativa de centro e de grupo de
nenos e nenas de cero a tres anos.

MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil.
MP0018 Intervención con familias e atención a

menores en risco social.

UC1029_3 Desenvolver programas de
adquisición e adestramento en
hábitos de autonomía e saúde, e
programas de intervención en
situacións de risco.

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía. UC1030_3 Promover e pór en práctica
situacións de xogo como eixe da
actividade e do desenvolvemento
infantil.

MP0014 Expresión e comunicación. UC1031_3 Desenvolver os recursos expresivos
e comunicativos do neno e da nena 
como medio de crecemento persoal 
e social.

MP0016 Desenvolvemento socioafectivo.
MP0018 Intervención con familias e atención a

menores en risco social.

UC1032_3 Desenvolver accións para favorecer
a exploración do contorno a través
do contacto cos obxectos, e as
relacións do neno ou da nena cos
seus iguais e coas persoas adultas.

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor. UC1033_3 Definir, secuenciar e avaliar
aprendizaxes, interpretadas no
contexto do desenvolvemento
infantil de cero a seis anos.



Que módulos
profesionais se

validan?

neb ed euq aic net ep moc ed sed ad inu sa ,ad reuq se ad an mul oc an ,all at ed et niug es aob át A
- ug if euq ov it am rof olc ic et sed sian ois ef orp sol ud óm so rad il av nad iop es euq arap es rat id erca

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas 
coa comunidade educativa e
coordinarse coas familias, co equipo 
educativo e con outros profesionais.

MP0017 Habilidades sociais.

UC1028_3 Programar, organizar, realizar e
avaliar procesos de intervención
educativa de centro e de grupo de
nenos e nenas de cero a tres anos.

MP0011 Didáctica da educación infantil.

UC1029_3 Desenvolver programas de
adquisición e adestramento en
hábitos de autonomía e saúde, e
programas de intervención en
situacións de risco.

MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil.

UC1030_3 Promover e pór en práctica
situacións de xogo como eixe da
actividade e do desenvolvemento
infantil.

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía.

UC1031_3 Desenvolver os recursos expresivos
e comunicativos do neno e da nena
como medio de crecemento persoal
e social.

MP0014 Expresión e comunicación.

UC1032_3 Desenvolver accións para favorecer
a exploración do contorno a través
do contacto cos obxectos, e as
relacións do neno ou da nena cos
seus iguais e coas persoas adultas.

MP0016 Desenvolvemento socioafectivo.
MP0018 Intervención con familias e atención a 

menores en risco social.

UC1033_3 Definir, secuenciar e avaliar
aprendizaxes, interpretadas no
contexto do desenvolvemento
infantil de cero a seis anos.

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor


