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Aquests estudis post obligatoris capaciten per elaborar, gestionar i

avaluar projectes d’animació físic-esportius i recreatius per a tot

tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament,

d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les

actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat,

respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris

en els límits de cost previstos.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics.

Horari diürn-matí

Descripció del cicle



Continguts

 Valoració de la condició física i primers auxilis

 Dinamització grupal.

 Planificació de l'animació socioesportiva

 Metodologia de l'ensenyament d'activitats físic-esportives

 Activitats fisicoesportives individuals

 Activitats d'oci i temps lliure

 Activitats fisicoesportives d'implements

 Activitats fisicoesportives d'equip

 Jocs i activitats físic-recreatives i d'animació turística

 Formació i Orientació Laboral

 Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Anglès Tècnic

 Síntesi

 Formació en Centres de Treball



Cicle formatiu de 

grau superior d’ensenyament i animació socioesportiva

Àmbit professional: Esportiu, lleure i turisme



Primer curs

M01 Valoració de la condició física i primers auxilis 165h 5h/set

M02 Dinamització grupal. 132h 4h/set

M04 Metodologia de l'ensenyament d'activitats físic-

esportives
132h 4h/set

M05 Activitats fisicoesportives individual 132h 4h/set

M06 Activitats d'oci i temps lliure 198h 6h/set

M11 Formació i orientació laboral 99h 5h/set

Total: 858h 26h/set

Distribució



Distribució

Segon curs

MP03 Planificació de l'animació socioesportiva 66h 2h/set

MP07 Activitats fisicoesportives d'implements 99h 3h/set

MP08 Activitats fisicoesportives d'equip 165h 5h/set

MP09 Jocs i activitats físic-recreatives i d'animació

turística
165h 5h/set

MP10 Activitats fisicoesportives per a la inclusió social 66h 2h/set

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h 2h/set

MP13 Anglès 99h 3h/set

MP14 Projecte d'ensenyament i animació Socioesportiva 66h 2h/set

MP15 Formació en centres de treball 350h 24h/set

Total: 1142h

Total cicle 2000h



Activitats del cicle

Realització d’activitats pràctiques i teòriques:

 Practicar esports individuals, d’equip i d’implements

 Practicar activitats a la natura.

 Organitzar competicions esportives.

 Elaborar, gestionar i desenvolupar projectes d'animació socioesportiva. 

 Programar l'ensenyament d'activitats fisicoesportives individuals, 

d'equip i d'implements i jocs, 

 Programar la recreació mitjançant activitats fisicoesportives i jocs.

 ...



Activitats del cicle



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a superior, que permet

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior

poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS



Sortides professionals

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 Professor o professora d'activitats fisicoesportives (natació, atletisme,

bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).

 Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.

 Animador o animadora d'activitats d'inclusió socioesportiva.

 Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal•lacions

turístiques.

 Animador o animadora d'activitats recreatives a l'aire lliure en

instal•lacions turístiques.

 Coordinador o coordinadora d'activitats d'animació esportiva.

 Coordinador o coordinadora d'activitats fisicoesportives en

instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i

privades.



Sortides professionals

 Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut.

cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i

escoles de natura.

 Coordinador o coordinadora d'activitats paracurriculars en el marc

escolar.

 Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil, director o directora

de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de

colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de

natura.

 Director o directora d'activitats paracurriculars en el marc escolar,

 Cap de departament d'animació turística.

 Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de

competicions esportives no oficials.



Sortides professionals

 Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o

social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic,

 Monitor o monitora d'activitats fisicoesportives i recreatives en

campaments,

 Monitor o monitora de temps lliure.



Cicles formatius de grau superior

Oferta curs 2020-21

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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