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TRETS GENERALS DELS CFGS

• Etapa formativa postobligatòria, amb alumnes 
majors d’edatmajors d’edat
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CAPACITATS CLAUS
• CFGS pretenen formar íntegrament a l’alumnat, tant en 

continguts com en capacitats claus.
• Capacitats que cal fomentar:

Responsabilitat

Autonomia

Treball en equip 

Cultura de l’esforç

Ser estrictes amb l’entrega
d’exercicis
Organitzar el temps
Projecte
Treballs en grup en 
diferents mòdulsCultura de l’esforç

Puntualitat

diferents mòduls
Estada a l’empresa
En les notes dels mòduls



TUTORIA
• Tret identificatiu de l’escola EDUCEM
• Tutoria individualitzada amb l’alumne/a. 
• Es demanarà la col·laboració a les famílies, en el cas que • Es demanarà la col·laboració a les famílies, en el cas que 

la tutora ho cregui oportú.
• També els pares i les mares poden demanar ser informats 

de l’evolució del seu fill.
• Horaris de tutoria:

– TEI: Mónica Sánchez, dimecres 9h a 10h  
msanchez@educem.commsanchez@educem.com

– Telèfon del centre: 93-8701599



INFORMACIÓ ACADÈMICA

• Dates:
– Inici del curs: 12-09-2019

– Finalització classes: 29-05-2020– Finalització classes: 29-05-2020

– Exàmens de recuperació: del 1 al 9-6-20

• Horari lectiu:
– TEI 1: dilluns, dimarts i dijous 8-14:30h, dimecres i divendres de 8-13:30h

– L’alumne haurà de romandre a l’escola durant aquest horari lectiu. 

– En el cas que un professor no pugui assistir a classe, el professor deixarà feina i 
serà supervisat per un altre professor.

– Cap alumne/a no podrà marxar de l’escola sense avisar a la seva tutora.

• Entrega de notes• Entrega de notes
– Primer trimestre: 20-12-2019

– Segon trimestre: 2-04-2020

– Tercer trimestre: 19-6-20



ESTADA A L’EMPRESA (FCT)

• Permet a l’alumne/a posar en pràctica o ampliar els
continguts adquirits en el centre, així com potenciar les
seves capacitats claus (puntualitat, responsabilitat,seves capacitats claus (puntualitat, responsabilitat,
treball en equip, autonomia, cultura de l’esforç, etc).

• Compromís

• Inici: preferentment al segon curs, excepte l’alumne/a
que hagi adquirit continguts i capacitats excel·lents,
podria iniciar-les a partir del tercer trimestre de primer.

• Horari de la FCT:• Horari de la FCT:
– 4 hores com a màxim en horari lectiu.

– 8 hores com a màxim en els mesos de juny i juliol.



ESTADA A L’EMPRESA (FCT)
• S’intenta adequar les capacitats de l’alumne/a amb

el que demanen les empreses, per tal de trobar
l’empresa més adient en cada cas.

• Es procura que les empreses estiguin pròximes al• Es procura que les empreses estiguin pròximes al
lloc de residència de l’alumne/a.



Mòduls 1r TEI
1r curs TEI1r curs TEI1r curs TEI1r curs TEI MòdulMòdulMòdulMòdul PROFESSOR/APROFESSOR/APROFESSOR/APROFESSOR/A

Mòdul 2 : Didàctica de l’educació
Anna Velilla

Montserrat Montané (Informàtica)

Mòdul 3: 
Autonomia personal i salut Mónica Sánchez 

Mòdul 3: 
Autonomia personal i salut 
infantil

Mónica Sánchez 

Anna Velilla

Mòdul 4:
El joc infantil i la seva 
metodologia

Mónica Sánchez

Mòdul 6:
Desenvolupament cognitiu i 
motriu

Mireia Costa

Mòdul  7:
Desenvolupament 
socioafectiu

Mónica Sánchez

Mòdul 10: Formació i orientació laboral Elisabet Mercader



HORA:HORA:HORA:HORA: DILLUNSDILLUNSDILLUNSDILLUNS DIMARTSDIMARTSDIMARTSDIMARTS DIMECRESDIMECRESDIMECRESDIMECRES DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS DIVENDRESDIVENDRESDIVENDRESDIVENDRES

8:00-9:00 M4 M2 M4 M7 M7

Horari TEI Curs 2012-13
8:00-9:00 M4 M2 M4 M7 M7

9:00-10:00 M6 M2 M6 M4 M6

10:00-11:00 M3 M7 M2 M2 M6

11:00-11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo

11:30-12:30 M2 M3 M3 M6 M3

12:30-13:30 M10 M4 M10 M2 M4

13:30-14:30 M10 M4 M2



SORTIDES ACADÈMIQUES
• Activitat amb els nens de P3, P4 i P5 de 

l’escola  Jardí, Guerau de Liost, Educem,....  l’escola  Jardí, Guerau de Liost, Educem,....  

• Xerrades diverses: entrevista a una TEI, 
xerrada d’una logopeda,...

• Sortides: visita EB La Cabana (Granollers), 
CEIP Ferrer i Guàrdia  (Granollers), ...



ACTIVITATS ESCOLARS
• Jornades esportives

• Activitats diverses a algun parc de • Activitats diverses a algun parc de 
Granollers (dintre de diversos mòduls)

• Presentació Projectes (2n)

• Acte Acadèmic (2n)















PROJECTE #3R



PROJECTE #REALFOODING



WEB-MOODLE

http://www.educem.com

http://www.educem.net/moodle



XARXES SOCIALS



Moltes gràcies per la seva atenció.Moltes gràcies per la seva atenció.
Precs i preguntes


