CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
Ensenyament i
animació
sociesportiva

Objectius:
Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació
ﬁsicoesportius 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 la
seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la
satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

Acreditació
Tècnic superior Ensenyament i animació socioesportiva.

Continuïtat
Altres Cicles formatius de Grau Superior.
Qualsevol estudi universitari oﬁcial de grau.
Durada: 2.000 hores 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre educatiu.
350 hores al centre de treball.
2.310 hores en 2 cursos acadèmics (DUAL).
1.340 hores en el centre educatiu.
970 hores a l’empresa (Contracte laboral /Beca).
Horari: De dilluns a divendres de 08.00h a 13:30h ó 14:30h.

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ
SOCIESPORTIVA (DUAL)

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.

Accés als cicles de GS
Tenir títol de batxillerat.
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic
superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol
modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
Haver superat el curs especíﬁc per a l’accés als Cicles
formatius de grau superior (CAS).
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de
grau superior.
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys tenir qualsevol titulació universitària
o una d’equivalent.

Sortides i Estades (inclòs en el preu)
2 sortides pendents de determinar cada curs.

Activitats ﬁsicoesportives per a la inclusió social.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès.
Projecte d'ensenyament i animació Socioesportiva.
Mòdul DUAL.
Formació en centres de treball.

Sortides professionals
Professor/a d’activitats ﬁsicoesportives (natació, atletisme,
bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
Animador/a físic-esportiu i recreatiu.
Animador/a d’activitats d’inclusió socioesportiva.
Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions
turístiques.
Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions
turístiques.
Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.

Participació a les jornades esportives intercicles
d’Atletisme.

Coordinador/a d’activitats ﬁsicoesportives en instal·lacions
esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i
privades.

Visita a l’institut Guttmann.

Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Preparació de jornades esportives per a diferents
entitats i escoles de la ciutat.

Coordinador/a o director/a de campaments, d’albergs de
joventut, de cases de colònies, de granges escoles, d’aules de
cases de joventut i escoles de natura.

Sortida a la Mar Bella per a practicar esports de platja.
Visita i participació a una escola de Bàsquet d’Esports
Adaptats.
Totes aquelles visites que calguin per el
desenvolupament curricular del cicle.

Coordinador/a o director/a d’activitats paracurriculars en el
marc escolar.
Cap de projectes o director/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
Cap de departament d’animació turística.
Cronometradora/a, jutge/ssa i àrbitre de competicions
esportives no oﬁcials.

Formació complementària

Promotor/a esportiu/va i de competicions de nivell elemental o
social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.

Formació acreditada en DEA

Monitor/a d’activitats ﬁsicoesportives i recreatives en
campaments.

Monitor de lleure

Monitor/a de temps lliure.

Títol Socorrista Aquàtic

Socorrista en instal·lacions aquàtiquescampaments.

Et preparàs per obtenir el títol B2, per la Universitat d’Oxford.

Monitor/a de temps lliure.
Socorrista en instal·lacions aquàtiques.

