
JORNADA DE PORTES OBERTES



@ins_rocagrossa
@cicles_ins_rocagrossa_lloret
@direcciorocagrossa



https://twitter.com/IRocagrossa

https://twitter.com/IRocagrossa






INSTAL·LACIONS 
ESPECÍFIQUES
✔ Pavelló poliesportiu cobert
✔ Doble multipista Esportiva
✔ Vestidors amb dutxes
✔ Servei de Bar-Menjador
✔ 2 aules d’Informàtica
✔ Biblioteca

MUNICIPALS:
❖ Pavellons, 
❖ Pistes atletisme, 
❖ Camps de futbol 
❖ Piscina



Un referent català en la formació 
per a l’exercici de les professions 
de l’esport



Alta inserció laboral de cicles formatius 







http://www.youtube.com/watch?v=YnapGOryHbA


CICLES DE GRAU MITJÀ 

- CFGM - Tècnic/a de Guia en el medi natural i de 
temps de lleure

- CEE - Tècnic/a d’esports en Futbol
- CEE - Tècnic/a d’esports en Salvament i 

Socorrisme



CICLES DE GRAU SUPERIOR 

● CFGS Dual d’Ensenyament i Animació 
Socioesportiva

● CFGS Dual de Condicionament Físic 



ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

- CEE - Tècnic/a d’esports en Futbol

- CEE - Tècnic/a d’esports en Salvament i 
Socorrisme

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/modalitats/futbol/?p_id=410&estudi
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/modalitats/salvament-socorrisme/?p_id=1951&estudi
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/modalitats/salvament-socorrisme/?p_id=1951&estudi


CEE - Tècnic/a d’esports en Futbol

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/modalitats/futbol/?p_id=410&estudi


1r NIVELL
Sortides acadèmiques
❑ 2n nivell 
Sortides professionals
1r nivell:
❑ entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en 

categories inferiors d'adults,
❑ acompanyant de l'equip durant la pràctica esportiva i
❑ promotor o promotora de futbol.

Tècnic/a d’esports en Futbol 



2n NIVELL
Sortides acadèmiques
❑ a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la 

modalitat de futbol,
 
❑ a un cicle de grau superior de formació professional de la família 

d'activitats físiques i esportives (prova d’accés)

❑ batxillerat

Tècnic/a d’esports en Futbol 



Sortides professionals
2n nivell

❑ l'entrenament de futbolistes i equips, (fins a 1ª catalana)
❑ l'entrenament especialitzat en el perfeccionament de l'execució tècnica i 

tàctica dels i de les futbolistes,
❑ la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
      l'arbitratge.

Tècnic/a d’esports en Futbol 



❑ 1r nivell: setembre-desembre

❑ 2n nivell: gener-juny

CALENDARI 



1r NIVELL
455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de 
treball). 
Certificat de primer nivell de futbol.

2n NIVELL 
565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de 
treball). 
Títol de tècnic/a d’esport en futbol (GM)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/futbol/?p_id=410&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/futbol/?p_id=410&estudi


❑ ESO
❑ Superar una prova general d'accés

❑ PROVA ESPECÍFICA

ACCÉS

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


❑ De dilluns a divendres

❑ De 08:15 h a 14:55 h

MARC HORARI



MÒDULS I PREU

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/futbol/?p_id=410&estudi


http://ensenyament.gencat.cat/ca/multimedia/esportius/#reproductor


   Preinscripció
 
Preinscripció Tècnic/a en Futbol 2021-22

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://drive.google.com/file/d/1VfuDrQs0iCsvePgkGM5PPun3Jq7iG26K/view?usp=sharing






MOLTES
GRÀCIES!


