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CFGS. Tècnic o tècnica
superior en Condicionament 

Físic







@cicles_ins_rocagrossa_lloret



INSTAL·LACIONS 

ESPECÍFIQUES

 Pavelló poliesportiu cobert

 Doble multipista Esportiva

 Vestidors amb dutxes

 Servei de Bar-Menjador

 2 aules d’Informàtica

 Estudi de gravació de TV

 Biblioteca

MUNICIPALS:

 Pavellons, 

 Pistes atletisme, 

 Camps de futbol 

 Piscina



Què s’estudia al Rocagrossa? 

 ESO 

 BTX

 CFGM. Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural 

 CFGM. Salvament i Socorrisme. 

 CFGM. Futbol. 

 CFGS Dual d’Ensenyament i Animació Socioesportiva

 CFGS Dual de Condicionament Físic



Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, 

coordinar, desenvolupar i avaluar programes 

de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris

i en diferents espais de pràctica, dinamitzant

les activitats i orientant-les cap a la millora de 

la qualitat de vida i la salut

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/?p_id=4192


POSSIBILITAT DE MODALITAT DUAL

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5fEtLkW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Yo5fEtLkW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=rUWEU3347FQ
https://www.youtube.com/watch?v=rUWEU3347FQ


 1.650h en un centre educatiu i 

350h en un centre de treball

 Total: 2000 h(2 cursos acadèmics)



CALENDARI

 Inici classes: al setembre com tots els centres

 Final classes lectives :a finals de juny

 Formació en centres de treball: entre maig i 

juliol. (recomanable al segon curs)



MARC HORARI

 Horari per determinar



MÒDULS i PREU 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/?p_id=4192


I DESPRÉS…QUÈ PUC FER?

Sortides acadèmiques

 Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic

superior o tècnica superior, que permet accedir a 

qualsevol estudi universitari oficial de grau.



I DESPRÉS…QUÈ PUC FER?

Sortides professionals

 entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales 

d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en 

instal·lacions aquàtiques,

 entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb

suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o 

poliesportius,

 entrenador o entrenadora personal,

 instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,

 animador o animadora d'activitats de condicionament físic,

 …



Preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/










FCT. EMPRESES COL·LABORADORES



Formació Professional Dual

Projecte Erasmus+

Consorci Costa Brava



Olimpíades Interescolars

Estudiant de Ferro

Unint Forces

Cap nen sense esport



Pàgina web de l’institut:

Correu electrònic INS Rocagrossa: b7006770@xtec.cat 



Per a més informació

Formació professional

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/


MOLTES 
GRÀCIES!


