




Els Cicles Formatius dins del sistema educatiu 





1400 hores: 

 

• 990 hores al centre. 

• 410 hores de pràctiques en empreses. 

 

Competència general: conduir clients/usuaris en 

condicions de seguretat per senders o zones de 

muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, (...) 



• 5 hores/setmana: 

 

– Conducció de grups a peu. 

 



– Conducció de grups en bicicleta. 



–Conducció de grups a cavall i atencions equines 

bàsiques. 



Continguts: 

• 2 hores/setmana: 

– El medi natural. 

– Seguretat i supervivència en muntanya. 

– Administració, gestió i comercialització en la 

petita empresa. 

– Formació i orientació laboral. 

– Dinàmica de grups. 

– Crèdit de lliure elecció. 

 



Continguts: 

• 1 hora/setmana: 

– Fonaments de l’activitat física. 

– Primers auxilis. 

– Activitats físiques per a persones amb 

discapacitats. 

 



Continguts: 

• Crèdit de síntesi. 

• Formació en centres de treball (410h). 





Sortides Professionals: 

Acompanyament a clients/usuaris 

particulars o grups organitzats 

que desitgin realitzar activitats 

ludicoesportives que es 

desenvolupen en el medi natural: 

 

❖Empreses d'esports d'aventura. 

❖Empreses turístiques: hotels, 

càmpings, albergs, cases de 

colònies, refugis. 

❖Agències de viatges. 

❖Empreses de gestió de parcs 

naturals o zones protegides. 

❖Clubs esportius. 

❖Escoles. 

 (...) 



Estudis Posteriors: 

TÈCNIC GRAU MIG 

 GRAU SUPERIOR 

ANIMACIÓ 

ACTIVITATS 

FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

➢CAS 

➢  Prova accés general 

a CF 

UNIVERSITAT 



PREINSCRIPCIÓ 

Dates a recordar 

❑ Preinscripció a curs: 

 

❑ Del 16 al 24 de maig de 2017 

A secretaria de l’institut de 9 a 14 hores 

❑ Jornada de portes obertes: 

 

❑ Dijous 11 de maig de 2017 a les 19 hores. 
 





 

Els Ensenyaments 

d’Esports  dins 

d’aquest sistema 

educatiu. 

 

 Titulacions: 

 

- de grau mitjà 

 

- de grau superior  

Els Ensenyaments d’Esports dins del sistema educatiu 



Modalitat de Futbol:   

□ GRAU MITJÀ:  

□ - G.M de Futbol 
Tècnic/
a superio
r d’esport 

en futbol 

875 hores 

Tècnic/
a d’esport 

en futbol 

565 hores 

Certificat 
de primer 
nivell d

e futbol 

455 hores 



Bloc Comú: Crèdits transversals, coincidents i obligatoris a 

totes les modalitats i especialitats.    

Bloc Específic: Crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic. 
Coneixements concrets de la modalitat i especialitat 

esportiva.  

Bloc Complementari: amplia els dos blocs anteriors. 
Relacionats amb recursos tecnològics i variacions de la 
demanda social.  

Bloc de Formació Pràctica: en centres on l’alumnat pugui 
aplicar coneixements de les destreses adquirides. 

Què estudiaré ? 



Bloc Comú del grau mitjà de tècnic/a 
d’esport de totes les modalitats i 

especialitats esportives 
BLOC COMÚ 

Crèdits de 1er nivell de totes les modalitats esportives (120 h.) 

-.Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I ………………..........20 h. 
-.Bases psicopeda. de l’ensenyament i l’entrenament I …..……….... 25 h.        -
.Entrenament esportiu I ..............………………………….................. 30 h.            -
.Fonaments sociològics de l’esport ........……………………..............   5 h.           -
.Organització i legislació de l’esport I ........…………………..............   5 h.             -
.Primers auxilis i higiene en l’esport ...………………………... .........  35 h. 

Crèdits de 2on nivell de totes les modalitats esportives (150 h.) 

-.Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II .………………......... 40 h.            -
.Bases psicopeda. de l’ensenyament i l’entrenament II ……………... 45 h. 
-.Entrenament esportiu II.......................……………………….............. 40 h.                 
-.Organització i legislació de l’esport II ................…………………......   5 h.               
-.Teoria i sociologia de l’esport ……………………………...................  20 h. 



Bloc específic del grau mitjà de tècnic/a 
d’esport de totes les modalitats i 

especialitats esportives 

BLOC ESPECÍFIC/Crèdits Teòriques Pràctiques 

- Desenvolupament professional I  10 h 

- Direcció d’equips I   5 h  5 h 

- Metodologia de l’ensenyament i l’entrena. del futbol I  10 h  5 h 

- Preparació física I  10 h  5 h 

- Regles del joc I  15 h  5 h 

- Seguretat esportiva   5 h  5 h 

- Tàctica i sistemes de joc I  25 h 25 h 

- Tècnica individual i col·lectiva I  20 h 20 h 

   Càrrega horària del bloc 100 h 70 h 

170 h 

BLOC COMPLEMENTARI/Crèdits Teòriques Pràctiques 

- Terminologia específica catalana   5 h 

- Fonaments de l’esport adaptat  10 h 



Bloc específic del grau mitjà de tècnic/a 
d’esport de totes les modalitats i 

especialitats esportives 

BLOC ESPECÍFIC/Crèdits Teòriques Pràctiques 

- Desenvolupament professional II  15 h 

- Direcció d’equips II   15 h  10 h 

- Metodologia de l’ensenyament i l’entrena. del futbol II  15 h  5 h 

- Preparació física II  20 h  5 h 

- Regles del joc II  10 h  5 h 

- Tàctica i sistemes de joc II  25 h 25 h 

- Tècnica individual i col·lectiva II  20 h 15 h 

   Càrrega horària del bloc 120 h 65 h 

185 h 

BLOC COMPLEMENTARI/Crèdits Teòriques Pràctiques 

- Terminologia específica estrangera   10 h 

- Informàtica 

- Equipaments 

 10 h 

 10 h 



Convenis de pràctiques amb clubs, entitats de futbol 

Bloc de Formació Pràctica del grau mitjà i 
del grau superior de tècnic/a d’esport de 

totes les modalitats i especialitats 
esportives 

1er nivell 150 h. De formació en 
centre de treball 

2on nivell 200 h. De formació en 
centre de treball 

Grau Mitjà 
350h. De 

formació en 
centre de 

treball 



Estudis Posteriors: 

TÈCNIC GRAU MIG 

FUTBOL 

 GRAU 

SUPERIOR 

ANIMACIÓ 

ACTIVITATS 

FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

➢CAS 

➢  Prova accés general 

a CF 

UNIVERSITAT 

 GRAU 

SUPERIOR 

FUTBOL 



Modalitat de Socorrisme:   

□ GRAUS:  

□ - G.M de  Socorrisme 

□ - G.S de  Socorrisme 

Tècnic/a 
superior 

d’esport en 
socorrisme 

875 hores 

Tècnic/a 
d’esport en 
socorrisme 

660 hores 

Certificat de 
Nivell 
inicial de 

socorrisme 

355 hores 



Bloc Comú del grau mitjà de tècnic/a d’esport de totes les 
modalitats i especialitats esportives (titulacions LOE) 

BLOC COMÚ 

Crèdits de nivell inicial de totes les modalitats esportives (80 h.) 

-.Bases comportament esportiu ......................... ………………..........30 h. 
-. 1rs auxilis ...................................................................…..……….... 20 h.        

Activitat física adaptada i discapacitat........…………………..............   10 h.             
-.organització esportiva ...………………….......................……... .........  20 h. 

Crèdits de nivell final de totes les modalitats esportives (180 h.) 

-.Bases aprenentatge esportiu ......................... ………………..........50 h. 
-.Bases entrenament esportiu......................................…..……….... 60 h.        

Esport adaptat i discapacitat.........................................…..............   20 h.                 
-.organització i legislació esportiva ...…………………........... .........  35 h. 

Gènere i esport ...…………………......................................... .........  15 h. 



Blocs Específics les diferents modalitats i especialitats 
esportives. grau mitjà (titulacions LOE) 

BLOC  ESPECÍFIC – Exemple nivell inicial salvament i socorrisme 

Mòduls d’ensenyaments 

esportius del bloc específic 

MEE_5_instal.lacions aquàtiques i 

materials.   

MEE_6_Metodologia de 

salvament i socorrisme.   

MEE_7_organització 

d’esdeveniment d’iniciació en 

salvament i socorrisme   

MEE_8_Seguretat i intervenció en 

instal·lacions aquàtiques   

MEE_8_Formació pràctica   

Total 

Durada (h) 

25 

65 

25 

65 

115 

295 



Bloc de Formació Pràctica del grau mitjà de tècnic/a d’esport de totes les 
modalitats i especialitats esportives (titulacions LOE) 

Grau Mitjà 
265h. De 

formació en 
centre de 

treball 

FCT 

Nivell inicial 115 h. De formació en 
centre de treball 

Nivell final 150 h. De formació en 
centre de treball 



Estudis Posteriors: 

TÈCNIC GRAU MIG 

SOCORRISME 

 GRAU 

SUPERIOR 

ANIMACIÓ 

ACTIVITATS 

FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

➢CAS 

➢  Prova accés general 

a CF 

UNIVERSITAT 

 GRAU 

SUPERIOR 

SOCORRISME 



Model d’implantació a l’institut Pere Alsius 

Període: 2017-2018 

❑ Especialitat futbol 
 

❑Oferta diurna de grau mig (1r i 2n nivell anual)  

❑ Especialitat bàsquet (bloc comú) 
 

❑Oferta diurna de grau mig (1r i 2n nivell anual) 

❑ Especialitat Salvament i socorrisme 
 

❑ Oferta nocturna: nivell inicial, nivell final (bloc comú 
semipresencial)  



Model d’implantació a l’institut Pere Alsius 

Dates a recordar 

❑ Inscripció proves accés: 
Atletisme, Futbol, bàsquet, Excursionisme, handbol, Salvament i Socorrisme 

❑ Del 09 al 28 de maig de 2017 (telemàticament) 

❑ Preinscripció a curs: 
Atletisme, Futbol, bàsquet, Excursionisme, handbol, Salvament i Socorrisme  

❑ Del 16 al 29 de maig de 2017 (Institut) 

❑ Jornada de portes obertes: 

 

❑ Dijous 11 de maig de 2017 a les 20 hores. 
 

http://www.iesperealsius.cat/


Model d’implantació a l’institut Pere Alsius 

Dates a recordar 

❑ Matriculació: 
Salvament i Socorrisme 

❑ Del 12 al 18 de juliol de 2017 (Institut) 
 

(provisional) 

❑ Inici del curs: 
Salvament i Socorrisme, Futbol 

❑ Nocturn: dilluns 18 de setembre de 2017 
 

(provisional) 



On puc trobar més informació? 

Pàgines web 

❑ Institut Pere Alsius i Torrent: 

❑ www.iesperealsius.cat 

❑ Departament d’Ensenyament:  

❑ www.gencat.cat/ensenyament 

http://www.iesperealsius.cat/
http://www.iesperealsius.cat/
http://www.gencat.cat/ensenyament
http://www.gencat.cat/ensenyament


Gràcies per la seva atenció  

mailto:iesperealsius.esports@gmail.com

