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Animació d’activitats físiques 
i esportives

Activitats físiques i esportives
Cicle formatiu de grau superior

“PREMIADA EN ELS CONCURSOS MÉS PRESTIGIOSOS D’EMPRENEDORIA”

GS

DEA
Obtenció del Certifi cat de Suport Vital Bàsic 
i desfi bril·lació del Consell Català de Ressuscitació i 
European Resusitation Council.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres 
alumnes.

JOVIbike
Taller de reparació i manteniment de bicicletes obert al 
personal i alumnes del centre.

Intervencions pràctiques reals amb alum-
nes de l’escola i altres entitats



Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
T. 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat www.joviat.catA 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

Objectius
És competència general d’aquest 
tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, 
activitats fi sicoesportives recreatives 
individuals, d’equip i amb 
implements, i activitats de 
condicionament físic bàsic, 
adaptar-les a les característiques de 
l’entorn i dels participants, i 
aconseguir la satisfacció de l’usuari i 
un nivell competitiu de qualitat en els 
límits de cost previstos.

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics 
FCT en empreses del sector.

Horari 
De dilluns a divendres: 
de 9.00 a 14.30 hores.

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

Àmbit professional i de treball
· Empreses de serveis esportius
· Patronats d’esports o entitats 
  esportives municipals
· Clubs o associacions esportives 
· Clubs o associacions de caràcter 
  social
· Empreses turístiques: hotels, 
  càmpings, balnearis, parcs 
  temàtics, parcs aquàtics, etc
· Grans empreses amb serveis 
  esportius per als seus treballadors
· Centres geriàtrics o de caràcter 
  social

· Federacions esportives
· Organismes públics d’esports 
  (diputacions, direccions generals 
  d’esports, etc.)

Sortides professionals
· Promotor/a d’activitats 
  fi sicoesportives
· Animador/a d’activitats 
  fi sicoesportives
· Coordinador/a o d’activitats 
  poliesportives
· Monitor d’activitats fi sicoesportives 
  recreatives individuals d’equip i amb 
  implements
· Socorrista

Continguts
• Jocs i activitats físiques recreatives 

per a animació
• Activitats fi sicoesportives 

individuals 
• Activitats fi sicoesportives d’equip 
• Activitats fi sicoesportives amb 

implements 
• Fonaments biològics i bases del 

condicionament físic 
• Organització i gestió d’una petita 

empresa d’activitats de temps de 
lleure i socioeducatives

• Primers auxilis 
• Salvament aquàtic
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia didàctica de les 

activitats fi sicoesportives 
• Activitats físiques per a persones 

amb discapacitats
• Formació i orientació laboral 
• Formació en centres de treball 
• Síntesi

Accés als cicles de GS
· Tenir el títol de batxillerat
· Tenir el títol de tècnic o tècnica 
  superior o especialista
· Tenir el títol de tècnic de la mateixa 
  família: en la preinscripció de 
  setembre i no de maig”
· Haver superat el 2n curs de 
  batxillerat (qualsevol modalitat de 
  batxillerat experimental) 
· Haver superat el curs d’orientació 
  universitària  (COU) o el 
  preuniversitari
· Haver superat el curs específi c per 
  a l’accés als Cicles formatius de 
  grau superior
· Haver superat la prova d’accés als 
  Cicles formatius de grau superior
· Tenir qualsevol titulació universitària 
  o una  d’equivalent
· Haver superat la prova d’accés a la 
  universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat
· Batxillerat
· Altres Cicles formatius de grau mitjà 
· Prova d’accés a Cicles formatius de 
  grau superior
· Curs d’accés específi c a Cicles 
  formatius de grau superior
· Cicles formatius de grau superior   
  (cal superar la prova d’accés)

Empreses col·laboradores
On els nostres alumnes poden 
realitzar el crèdit de Formació en 
Centres de Treball (FCT)


