
GSEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau superior

Tècnic/a Superior: FUTBOL SALA
Aquests estudis capaciten per:

• Planifi car i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol 

sala en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de 

futbol sala.

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 a aquest grau superior cal complir els requisits 

següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en futbol sala i acreditar l’experiència 

adquirida, després de l’obtenció del títol, com a entrenador/a 

titular d’equips de futbol sala que participin com a mínim 

durant una temporada en les categories següents: tercera 

divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional 

juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, 

aleví o benjamí.

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes 

acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 

anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Continuïtat
• Qualsevol estudi universitari ofi cial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

Acreditació
Tècnic/a esportiu/va grau superior futbol sala

Continguts i durada
Bloc comú (200 hores)

• Biomecànica esportiva

• Entrenament d’alt rendiment esportiu 

• Fisiologia de l’esforç

• Gestió de l’esport

• Psicologia de l’alt rendiment esportiu

• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específi c (640 hores)

• Desenvolupament professional III 

• Direcció d’equips III

• Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament   

del futbol sala III

• Preparació física III

• Regles del joc III

• Seguretat esportiva II 

• Tàctica i sistemes de joc III

• Tècnica individual i col·lectiva III

• Formació pràctica

Projecte fi nal (60 hores)

Sortides Professionals
• Planifi cador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i 

equips de futbol sala.

• Entrenador/a o entrenadora de futbolistes orientats i 

orientades a l’alta competició.

• Director/a de futbolistes i equips en competicions de nivell alt i 

mitjà.

• Director/a d’escoles de futbol sala.

FUTBOL SALA

www.joviat.cat
Formació
Professional
integrada

Folch i Torres, 5-13

08241 Manresa (Barcelona)

secretaria@joviat.cat 

www.joviat.cat
T. 93 872 69 88

A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa


