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GMEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau mitjà

Primer Nivell (Certifi cat): ESQUÍ ALPÍ 

El certifi cat de primer nivell d’esquí alpí acredita que la persona 

posseeix les competències necessàries per: fer la iniciació a 

l’esquí alpí, acompanyar persones o grups durant la pràctica 

esportiva i promoure activitats d’esquí alpí.

Horari 
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) 

per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en 

horaris intensius i caps de setmana.

Accés
Cal complir els requisits següents:

• Graduat en ESO (o estudis equivalents).

• Superar una prova específi ca d’accés, que convoca el 

Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés Joviat.

Continuïtat
Les persones que superen el primer nivell obtenen el certifi cat de 

primer nivell d’esquí alpí que els permet accedir al segon nivell.

Sortides Professionals
• Monitor/a d’esquí alpí en fase inicial.

• Acompanyant de persones durant la pràctica esportiva.

• Promotor/a d’activitats d’esquí alpí.

Àmbit professional i de treball

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres 

educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, 

federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Continguts i durada
Bloc comú (120 hores)

• Bases anatomofi siològiques de l’esport I

• Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I

• Entrenament esportiu I

• Fonaments sociològics de l’esport

• Organització i legislació de l’esport

• Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)

• Terminologia específi ca catalana

• Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específi c (330 hores)

• Desenvolupament professional I 

• Formació tècnica de l’esquí alpí I

• Material d’esquí alpí I

• Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí I  

• Medi ambient de muntanya I

• Seguretat esportiva I

• Formació pràctica

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera 

directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes 

modalitats de formació. 

Centre col·laborador
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GMEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau mitjà

Segon Nivell: ESQUÍ ALPÍ 
El títol de tècnic/a esportiu/iva d’esquí alpí acredita que la 

persona posseeix les competències necessàries per:

• Monitor/a d’esquí alpí

• Programador/a i organitzador/a d’activitats

• Ensenyar l’esquí alpí.

• Programar i organitzar activitats.

• Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors.

• Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta 

especialitat esportiva.

Horari 
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) 

per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en 

horaris intensius i caps de setmana.

Accés
Per accedir al segon nivell d’Esquí Alpí cal haver

aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Àmbit professional i de treball

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres 

educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, 

federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Continuïtat
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de 

tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

• A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Esquí 

Alpí, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

• A un cicle de grau superior de formació professional de la 

família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o 

estudis equivalents.

Acreditació

Tècnic/a esportiu/va segon nivell esquí alpí. 

Continguts i durada
Bloc comú (150 hores)

• Bases anatomofi siològiques de l’esport II

• Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

• Entrenament esportiu II

• Organització i legislació de l’esport II

• Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)

• Terminologia específi ca estrangera

• Equipaments esportius 

• Informàtica bàsica aplicada

Bloc específi c (440 hores)

• Desenvolupament professional II 

• Formació tècnica de l’esquí alpí II

• Reglament i cronometratge de l’esquí alpí

• Material d’esquí alpí II

• Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí II 

• Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí

• Medi ambient de muntanya II

• Seguretat esportiva II

• Formació pràctica

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera 

directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes 

modalitats de formació.

Sortides Professionals
• Monitor/a d’esquí alpí

• Programador/a i organitzador/a d’activitats

• Entrenador/a d’esquiadors/es

• Director/a esportiu/va en competicions d’esquí alpí

Centre col·laborador
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