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Àmbit: Condicionament físic i Ioga  
Departament d’Ensenyament  
Avaluació i acreditació de competències 2018-2019 
 
Ets un professional de l’esport ? 
Treballes de monitor, entrenador o coordinador  de condicionament físic en un gimnàs, poliesportiu 

o piscina?  Treballes de monitor de ioga en un gimnàs o poliesportiu? 

Pots acreditar la teva experiència laboral i la formació no formal.  
Inscriu-t’hi  i selecciona el centre o centres que et van millor. 

El termini de preinscripció és del 26 de febrer al 12 de març de 2019. 

Consulta la convocatòria a http://acreditat.gencat.cat  

Hi trobaràs els requisits, el calendari i molta informació útil.  

Obtindràs un certificat amb les unitats de competència acreditades 

 

Per a què serveix? 

• Per a regularitzar la teva situació laboral i poder-te inscriure al ROPEC 

• Per a convalidar, segons les unitats de competència acreditades,  els mòduls (matèries) 

corresponents en el cicle formatiu CFGS de Condicionament físic. 

• Per a estar exempt, segons les unitats de competència acreditades,  dels mòduls formatius 

(matèries) corresponents en un o més d’un dels certificats de professionalitat següents: 

o Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent, de nivell 3 

o Condicionament físic en grup amb suport musical, de nivell 3 

o Fitnes aquàtic i hidrocinèsia, de nivell 3 

o Instrucció en ioga, de nivell 3 

Característiques de la convocatòria 
Es convoquen 200 places 

Àmbit: Condicionament físic i Ioga Places 

Família Professional dels cicles: Activitats físiques i esportives 

200 

Cicle formatiu codi QP Qualificació professional 

CFGS Condicionament físic 

AE_2-097_3 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP)(*) 

AE_2-162_3 Condicionament físic en grup amb suport musical (*) 

AE_2-511_3 Fitnes aquàtic i hidrocinèsia(*) 

Certificat de professionalitat codi QP Qualificació professional 

 AE_2-616_3 Instrucció en ioga 

      

(*) L’acreditació de les UC_2-0272-11_2 i  UC_2-0273-11_3 també tenen efectes de convalidació en un 

mòdul professional del CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva. 

Instituts participants de l’àmbitCondicionament físic i Ioga Places 

Institut Júlia Minguell (Badalona) 100 

Institut Rocagrossa (Lloret de mar) 100 

 


