CFGS Ensenyament i
animació socioesportiva

QUÈ ÉS EL CFGS D’ENSENYAMENT I
SOCIOESPORTIVA?

1r

ANIMACIÓ

OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU
El cicle formatiu d’ensenyament i animació socioesportiva comprèn
estudis de formació professional de grau superior que tenen com a
objectiu bàsic facilitar la incorporació laboral dels joves al sector
dels serveis, en concret de les activitats físiques recreatives, de
temps lliure i esportives.

ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU
La durada
és
de
2.000
cursos acadèmics, de les quals:

hores

distribuïdes

en dos



1650 en un centre educatiu



350 en un centre de treball (FCT – pràctiques a
l’empresa).

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el
preuniversitari



Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o



MP1. Valoració de la condició
física i primers auxilis

5

MP2. Dinamització grupal.

4

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys.
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També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de
formació professional.

4

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han
de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts
19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la
prova.

MP3. Planificació de
l'animació socioesportiva
MP4. Metodologia de
l'ensenyament d'activitats
físic-esportives
MP5. Activitats
fisicoesportives individuals
MP6. Activitats d'oci i temps
lliure
MP7. Activitats
fisicoesportives d'implements
MP8. Activitats
fisicoesportives d'equip
MP9. Jocs i activitats físicrecreatives i d'animació
turística
MP10. Activitats
fisicoesportives per a la
inclusió social
MP11. Formació i orientació
laboral
MP12. Empresa i iniciativa
emprenedora

La competència general d'aquest títol consisteix en elaborar,
gestionar i avaluar projectes d'animació físic-esportius recreatius
per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats
d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps de lleure,
coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la
seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció
dels usuaris, en els límits de cost previstos.
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MP13. Anglès

3

MP14. Projecte
d'ensenyament i animació
Socioesportiva
Tutoria
TOTAL HORES SETMANA

1

1

29

21

* Proposta provisional

CONDICIONS D’ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:



Tenir el títol de batxillerat



Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als
cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada



Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent



Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol
modalitat de batxillerat experimental

PROJECTE

GRADUACIÓ

El projecte és un mòdul més del cicle formatiu i l’ha de cursar tot
l’alumnat del cicle.

Per obtenir el títol de tècnic de grau superior cicle formatiu
d’ensenyament i animació socioesportiva l’alumne/a ha de superar
tots els mòduls impartits al centre més el mòdul de formació en el
centre de treball (FCT)

El projecte ha de permetre culminar la integració dels resultats
d’aprenentatge desenvolupats al llarg del cicle, globalitzant i
interrelacionant, i si escau completant, aquells resultats
d’aprenentatge susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu,
el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.
Es divideix en 2 parts:




Una part teòrica basada en un projecte de creació d’una
empresa d’activitats físiques i esportives amb el disseny
de diferents activitats a partir d’un eix temàtic escollit
pels alumnes i que cada curs varia. La proposta comporta
un estudi de les possibilitats de la zona, de la demanda
previsible i dels recursos econòmics, materials i humans
necessaris. Aquesta part es presenta davant de tribunal.
Una part pràctica a partir de l’elecció d’un dels projectes
presentats pels alumnes. Tot el grup classe assumeix
aquell projecte com a propi per poder-lo desenvolupar i
desplegar en una jornada lúdic-esportiva amb tots els
alumnes de primer cicle d’ESO de l’institut.

Calendari: el projecte es realitza durant el 3r trimestre del 2n curs.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

L’ACCIÓ TUTORIAL
L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal,
acadèmica i professional que s’adrecen
a l’alumnat per tal
d’afavorir la seva maduresa i creixement personal; també l’ha
d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus
estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos
i els punts forts i febles del seu perfil personal.

El tutor o tutora proporciona a l’alumnat informació sobre quines
són les sortides professionals, laborals i acadèmiques que ofereixen
els estudis que estan cursant.
El coordinador o coordinadora de cicle ofereix als alumnes
informació i orientació individualitzada sobre les sortides
professionals, laborals i acadèmiques a què condueixen els estudis
postobligatoris.
Gràcies a l’AMIPA del centre tot l’alumnat i les seves famílies
disposa d’accés a la web d’orientació www.unportal.cat que és
una eina excel·lent per trobar informació de tot els estudis
superiors que s’imparteixen a Catalunya.

COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

L’equip docent d’un grup es reuneix periòdicament, convocats pel
cap de departament dels cicles formatius, per aconseguir una acció
tutorial conjunta i coordinada.

Les famílies, a través de la plataforma digital del centre, poden
tenir informació diària del seguiment dels seu fill o filla i poden
establir contacte amb el seu tutor o tutora i el seu professorat.

El professorat de l’equip docent participa en l’acció tutorial de
l’alumne/a, orientant-lo en la seva formació acadèmica tenint en
compte els seus interessos i les seves capacitats.
Els tutors dels cicles formatius es reuneixen setmanalment amb el
cap de departament dels cicles formatius i el cap d’estudis de la
Formació Professional per fer el seguiment individual i del grup
classe, coordinar la seva acció tutorial i per intercanviar
experiències en l’aplicació del programa de tutoria.

TAMBÉ T’INTERESSA...

DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU

PAS DE CURS

Sortides acadèmiques

L'alumne que hagi superat un nombre de mòduls amb càrrega
horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot
matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també els
mòduls no superats del primer curs. En cas contrari, s’ha de
matricular dels mòduls no superats del primer curs del cicle i,
opcionalment, dels mòduls del segon curs que no presentin
incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons
el projecte del centre i la disponibilitat de places

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica
superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari
oficial de grau.
Sortides professionals
La superació d'aquest cicle
laboral, entre altres, com a:

formatiu

permet

accedir

al món



Animador o animadora i monitor o monitora d'activitats
fisicoesportives i recreatives



Coordinador o coordinadora d'activitats poliesportives, i
recreatives



Director de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
L’Institut Pere Alsius i Torrent disposa d’unes instal·lacions
modernes i adequades per poder proporcionar al nostre alumnat
una formació de qualitat.
La situació de l’institut, al costat de l’estany de Banyoles, permet la
realització d’activitats acadèmiques en aquest entorn privilegiat.
Per les característiques del currículum del cicle formatiu s’utilitzen
diferents instal·lacions del municipi: pavelló de tecnificació de la
Farga, pistes del Club de Tennis Banyoles, piscina del Club natació
Banyoles, camp de futbol del CD Banyoles,...

INS Pere Alsius i Torrent

 C/ Sardana 17, 17820 Banyoles
 972570991  iesperealsius@xtec.cat
 www.iesperealsius.cat

