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 GRAU MITJÀ - 1r i 2n nivell de futbol- Tècnic d’esport en futbol  

 De què treballaràs? 

1r nivell: Promotor/a d'activitats de futbol, monitor/a de futbol. 
2n nivell: Entrenador/a de futbol, director/a d'activitats de futbol i àrbitre/a en partits de futbol. 

 On treballaràs? 

1r nivell: Aquests tècnics treballaran en l'àmbit de la iniciació al futbol en entitats públiques o privades 
del sector esportiu i del lleure: escoles esportives, clubs i associacions esportives, de lleure o de 
caràcter social, federacions esportives, patronats esportius, empreses de serveis esportius o de lleure, 
centres escolars (activitats extraescolars). Entrenador d’equips de futbol fins a categoria juvenil. 
2n nivell: Aquests tècnics treballaran de manera autònoma en organismes públics, entitats o empreses 
privades: escoles esportives, clubs i associacions esportives de futbol, federacions esportives 
territorials, patronats esportius, empreses de serveis esportius, centres escolars (activitats 
extraescolars). Entrenador d’equips de futbol fins a categoria amateur d’àmbit regional. 

 Què estudiaràs? 

• Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per 
crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, 
l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits 
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; 
el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la 
modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres 
on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides. 

Durada dels estudis 
 Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se 
supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol. De setembre a desembre. 
 El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en 
un centre educatiu i 200 en un centre de treball). De gener a juny. 
 
Pots accedir a un cicle de GM 

1. Amb el títol de Graduat en educació secundària ESO 
Superant el curs d'accés als cicles de grau mitjà 
Superant la prova d’accés als cicles de grau mitjà 

2. A més cal superar una prova d’accés específica (condició física i tècnica). 
 
Per accedir al 2n nivell cal complir els requisits següents: 

Haver aprovat el 1r nivell de l’especialitat. 
 

 Horari lectiu 
 Opció de semipresencial el bloc comú per casos justificats.  
 De dilluns a dijous  de 08,15h a 14,55h. 
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 
REQUISITS D’ACCÉS 
ü Títol d’ESO o equivalent o haver superat la prova d’accés a Cicles de grau mig 
ü Prova específica del Cicle 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
ü La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. 
ü Original i fotocòpia del: 

-Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació pels alumnes menors d’edat 
-DNI/NIE d’ambdós pares i tutors  pels alumnes menors d’edat. 
-DNI, NIE o Passaport de l’alumne  
-Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
- Fotocòpia del Títol al·legat 
- Certificat d’haver aprovat la prova específica 

      
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que permetin l’accés. 
Pels alumnes que estan cursant el 4t d’ESO, la certificació de la mitjana dels 3 cursos d’ESO. 
Sí no hi consta la qualificació mitjana numèrica , es considerarà un 5 
 
CALENDARI: 
 
Presentació de sol·licituds del 16 al 29 de maig de 2017.  
Publicació llistes amb barem provisional 6 de juny de 2017 

Reclamacions del 7 al 9 de juny de 2017 
Publicació llistes amb barem definitiu 19 de juny de 2017 
Publicació llistes d’ admesos 3 de juliol de 2017 
Període matriculació o confirmació de plaça del 4 al 11 de juliol de 2017 
Període extraordinari en cas de vacants:  
El calendari es publicarà  la primera setmana de setembre de 2017 
 
PREU MATRÍCULA 
 
1r nivell (setembre-desembre): 689.50 € 
2n nivell (gener-juny)(caldrà fer la matrícula al mes de gener): 716 € 
 
HORARI SECRETARIA:    MATINS: de dilluns a divendres: de 8’30h a 14’30h 
                                            TARDA: dilluns i dimecres des de les 16h a les 18h 
 

HORARI D’ESTIU DES DE L’1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE : de dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h 
 

ü  
 
 


