
Cicle formatiu
de grau superior

Lloret de Mar

c/ Rosa Sensat 1-11 - 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 74 89
b7006770@xtec.cat

Inscripció i informació

Institut Rocagrossa
c/ Rosa Sensat 1-11
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 74 89
b7006770@xtec.cat

La preinscripció la podeu fer de forma telemàtica, via 
web www.gencat.cat/preinscripcio i entregar la docu-
mentació pertinent al vostre centre de secundaria.

Període de preinscripció:
Del 25 al 31 de maig de 2017

Període de matriculació:
Pendent de publicació  
per la Generalitat de Catalunya

Segon període de preinscripció 
i matrícula:
El calendari es publica  
durant el mes de juliol de 2017

Per a més informació:
OME (Oficina Municipal d’Educació)
c/ Sant Pere 36 2a planta
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 361 907

Tècnic superior en

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Rocagrossa

animació  
d’activitats  
físiques i esportives
Modalitat DUAL

http://www.gencat.cat/preinscripcio
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Modalitat DUAL

Animació d’activitats 
físiques i esportives

Tècnic/a superior en animació 
d’activitats físiques i esportives 

Entorn o camp professional

Què estudiaràs?

Titulació:

Duració
2.000 hores = 2 cursos acadèmics

Requisits d’accés
• Tenir el títol de batxillerat, haver superat el curs de for-

mació específic per a l’accés als cicles de grau superior 
(CAS) d’acord amb l’opció cursada,

• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o 
equivalent,

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental,

• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) 
o el preuniversitari,

• Tenir qualsevol titulació universitària o una 
d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la uni-
versitat per a més grans de 25 anys.

• Les persones que no compleixen cap dels requisits 
esmentats han de superar una prova d’accés. Per pre-
sentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l’any en 
què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic 
de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir.

Promotor/a, animador/a i monitor/a d’activitats fisicoesportives
Coordinador/a d’activitats poliesportives
Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, 
activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, 
i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les 
característiques de l’entorn i de les persones participants.

• Jocs i activitats físiques recreatives per a animació
• Activitats fisicoesportives individuals
• Activitats fisicoesportives d’equip
• Activitats fisicoesportives amb aparells
• Fonaments biològics i bases del condicionament físic
• Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats 

de temps lliure i socioeducatives
• Primers auxilis
• Salvament aquàtic
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

On treballaràs?

• En empreses de serveis esportius, clubs o associacions 
esportives

• Organismes públics d’esports
• Empreses turístiques: càmpings, hotels, parcs 

temàtics, parcs aquàtics, etc.
• Consells comarcals
• Ajuntaments


