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Instructor 
en Ioga   

Família professional:
Tècnics esportius

CP
Certificat Professionalitat

Durada: 2 cursos acadèmics
Els dimarts de 18 h a 22 h

Pràctiques en empreses: 
120 h els mesos de juny i juliol



La línia Joviat

El Certificat de Professionalitat d’Instruc-
tor en ioga que s’imparteix a JOVIAT, se-
gueix la normativa vigent i està acreditat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

A més, seguim uns punts que defineixen 
una línia d’escola determinada que des-
crivim a continuació. 

El ioga que impartim a JOVIAT té les 
següents característiques:

•  Connecta amb la tradició al mateix 
temps que s’ajusta al  món contempo-
rani.

•  Basat en una metodologia que recull, 
organitza i adapta el ioga a les ne-
cessitats actuals sense perdre la seva 
essència.

•  Integral perquè abasta  les diferents 
dimensions de l’ésser humà: dimensió 
física, emocional, energètica, mental, 
psíquica, espiritual.

•  Sistemàtic, gradual, metòdic, progres-
siu. 

•  Basat en els principis filosòfics, teòrics 
i pràctics del ioga tradicional.

•  Aprenentatge a partir de l’experiència.

•  Enfocat a integrar els beneficis corpo-
rals, emocionals, energètics i mentals a 
la vida quotidiana per viure segons un 
estil de vida iòguic.

•  Pràctica i teoria de les principals bran-
ques del ioga tradicional connectades 
amb les filosofies originals en les quals 
es recolza aquesta disciplina: Hatha 
yoga, Raja yoga, Mantra yoga, Karma 
yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga.

Calendari
Inici: 14 de maig del 2019 
Finalització: 1 de juny de 2021
Pràctiques en empreses: 120 hores, 
els mesos de juny a setembre de 2021

Horari
Dimarts de 18 h a 22 h
2 retirs de cap de setmana

Sortides professionals
Habilitació per impartir classes de ioga en 
diferents entorns socials: centres de ioga, 
centres cívics, casals per a la gent gran, 
empreses, centres educatius, centres 
sanitaris...

Requisits d’accés
Nivell 3: Superar una prova de nivell a 
Joviat o tenir un dels següents estudis 
finalitzats: Batxillerat, Cicle Formatiu de 
Grau Superior, Formació Professional 2n 
Grau o estudis equivalents.

Resum 
Unitats de Competència (UC) 
relacionades amb els 
Mòduls Formatius (MF) 
i les corresponents 
Unitats Formatives (UF) 
550 hores

UC Executar les tècniques específi-
ques del ioga amb eficàcia i seguretat

MF Domini de les tècniques específi-
ques de ioga, 180 hores

UF Principis fonamentals ètics, filosò-
fics i místics en ioga, 50 h

UF Asana i pranayama. Seqüències i 
progressions. Vinyasa, karana, 90 h

UF Relaxació i meditació en ioga, 40 h

UC Programar les activitats de sala 
de ioga d’acord amb la programació 
general de referència

MF Programació d’activitats en instruc-
ció en ioga, 120 h

UF (Transversal) Anàlisi diagnòstica i 
avaluació en instrucció de ioga, 60 h

UF Programació i gestió de recursos 
en activitats d’instrucció en ioga, 60 h

UC Concretar, dirigir i dinamitzar 
sessions d’instrucció en ioga d’acord 
a les característiques, necessitats i 
expectatives dels/de les practicants

MF Metodologia de la instrucció en 
sessions de ioga, 90 h

UF Disseny i direcció de sessions i acti-
vitats de ioga, 90 h

UC Assistir com a primer intervinent 
en cas d’accident o situació d’emer-
gència

MF Primers auxilis, 40 h

MP Mòdul de pràctiques professio-
nals no laborals d’instrucció en ioga, 
120 h
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A 10 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa


