Cicle Formatiu de Grau Superior
ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
2000 hores: 1590 Lectives + 410 FCT | Horari: Matí

CAMP PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp de
les activitats físiques i esportives, prestant serveis de
programació, animació i direcció de grups o usuaris en
la realització d’activitats fisicoesportives de caràcter
recreatiu.

Dissenyar projectes d’animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les
activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de
temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el
medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris.
CONTINGUTS DEL CICLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoració de la condició física i primers auxilis
Dinamització grupal
Planificació de l’animació socioesportiva
Metodologia de l’ensenyament d’activitats f-e.
Activitats físic-esportives individuals
Activitats d’oci i temps lliure
Activitats físic-esportives d’implements
Activitats físic-esportives d’equip
Jocs i act. físic-recreatives i dinamització turística
Activitats físicoesportives per a la inclusió social
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Llengua estrangera: Anglès
Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
FCT. Formació en centres de treball

Els diversos tipus d’empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empreses de serveis esportius
Patronats d’esports o entitats municipals
Clubs o associacions esportives
Clubs o associacions de caràcter social
Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis...
Grans empreses amb serveis esportius per als seus
treballadors
Centres geriàtrics o de caràcter social
Federacions esportives
Organismes públics d’esports

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:
•
•
•
•

Promotor d’activitats fisicoesportives.
Animador d’activitats fisicoesportives.
Coordinador d’activitats poliesportives.
Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements.

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la
sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el
nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.
Informeu-vos a la secretaria acadèmica de les vies
d’accés i continuitat cap a d’altres cicles formatius.
Vinculats amb el món de l’esport, us oferim els CFGM
de Futbol, de Bàsquet i de Conducció d’activitats
físicoesportives en el medi natural.
També us oferim altres Cicles de Grau Superior com
Màrqueting i publicitat, Assesoria d’imatge i Sistemes de telecomunicacións i informàtics.
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