
 

 

 GRAU SUPERIOR 
ENSENYAMENT I 
ANIMACIÓ 
SOCIOESPORTIVA 
(perfil Outdoor) – DUAL   
Perfil Professional 
Aquests estudis de Grau Superior, en modalitat de FP DUAL (l'alumne 
combina la formació al centre amb un període de formació 
remunerat en una empresa, que es formalitza per mitjà d'un contracte 
laboral o d'una beca), capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes 
d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, 
programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió 
socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels 
professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi 
ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de 

  
Sortides Professionals 
Les pròpies del títol de Tècnic o Tècnica en EASE (llistat), més les 
específiques que acredita el nostre perfil d’outdoor amb cadascuna de les 
titulacions oficials addicionals obtingudes:  Muntanyisme Nivell I · Esquí 
Alpí Nivell I o Tècnic en Jardí de Neu · UF de guia acompanyant Via 
Ferrada  · UF Tècnic de circuit d’Aventura amb Cordes  · UF Tècnic 
d’Escalada en Rocòdrom · Bussejador 1a Estrella de la Confederació 
Mundial d'Activitats Subaquàtiques (CMAS) · Preparació prova d'accés a 
Tècnics Esportius en Vela i al curs d'instructor. 
 

  
Durada:  

2 cursos acadèmics 
Horari: 

 8:00 a 14:30 

 

Dos o tres sortides 
setmanals a diferents 
localitzacions de la 
geografia catalana: 

Montseny , Cadí-
Moixeró, Montserrat,  

Pedraforca, ...  

 

Estades llarga 
durada: 

· Esquí 2/4 setmanes 
a GrandValira 
  
· Formació EFPEM 
muntanyisme a 
Andorra: 5 setmanes  
 
·Barrancs: 1 setmana 
a la Serra de Guara 
(Osca). 

 

 
METODOLOGIA CIC -  

DIR CICLES 
Claustre docent format per 

professionals en actiu de 
trajectòria contrastada, que 

compaginen la docència amb 
la pròpia activitat laboral en 
reconegudes empreses del 

sector. Classes eminentment 
pràctiques. Borsa de treball 

pròpia. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/?p_id=4191&estudi


 

 
Continuïtat d’Estudis 
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi 
universitari oficial de grau, poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

Esports addicionals. 
Submarinisme · Esqui alpí · Vela lleugera · Circuits de bosc recreatius · Senderisme · Orientació · Escalada en 
rocòdrom · Vies ferrades · Barrancs 

Titulacions addicionals. 
Bussejador 1a Estrella de la Confederació Mundial d’activitats subaquàtiques  · Muntanyisme Nivell 1 · Esquí 
alpí Nivell I o Tècnic en Jardí de neu · UF de guia acompanyant Via Ferrada · UF Tècnic de circuit d’aventura 
amb cordes · UF Tècnic escalada en rocòdrom · Curs d’iniciació de tècnic d’esport en Bàdminton · 
Homologació del Curs d’Instructor de Minitennis · Preparació Prova d’accés a tècnic esportiu en Vela i a les 
titulacions d’instructor 

 

CURRÍCULUM 
Mòdul Hores Unitats formatives Hores 

MP1. Valoració de la 
condició física i 
intervenció en 
accidents 

165 - 
132 

UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i 
fisiològiques 33 

UF2 Avaluació de la condició física, biològica i 
motivacional 22 

UF3 Elaboració i prescripció de programes de 
condicionament físic 22 

UF4 Aplicació de Primers auxilis 55 

MP2. Dinamització 
grupal 

132 - 
121 

UF1 El grup i la seva dinamització 89 

UF2 L’equip de treball 32 
MP3. Planificació de 
l'animació 
socioesportiva 

66 UF1 Planificació de l'animació Socioesportiva 66 

MP4. Metodologia de 
l'ensenyament 
d'activitats 
fisicoesportives 

132 - 
121 

UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les 
persones usuàries 55 

UF2 Disseny de programes d’ensenyament 
d’activitats físiques i esportives 66 

MP5. Activitats 
fisicoesportives 
individuals 

132 

UF1 Metodologia de les activitats físiques 
individuals 22 

UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives en 
el medi terrestre   55 

UF3 Dinamització d’activitats fisicoesportives en 
el medi aquàtic 55 

MP6. Activitats d'oci i 
temps lliure 

198 - 
165 

UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps 
lliure 55 

UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i 
temps lliure 55 

UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps 
lliure en el medi natural 55 



 

Mòdul Hores Unitats formatives Hores 

MP7. Activitats 
fisicoesportives 
d'implements 

99 - 
88 

UF1 Metodologia de les activitats físiques 
d'implements 33 

UF2 Direcció d’activitats fisicoesportives 
d'implements 55 

MP8. Activitats 
fisicoesportives 
d'equip* 

165 - 
132 

UF1 Metodologia de les activitats físiques d'equip 55 
UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives 
d’equip 77 

MP9. Jocs i activitats 
físicorecreatives i 
d'animació turística* 

165 - 
132 

UF1 Dinamització de jocs i activitats 
físicorecreatives 44 

UF2 Dinamització d’activitats culturals 44 

UF3 Dinamització de vetllades i espectacles 44 
MP10. Activitats físic-
esportives per a la 
inclusió social 

66  
UF1 Activitats físiques per a la gent gran 22 

UF2 Activitats físiques adaptades i d'inclusió 44 

MP11. Formació i 
orientació laboral 99  UF1 Incorporació al treball 66 

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 
MP12. Empresa i 
iniciativa 
emprenedora 

66  UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 

MP13. Anglès 99 UF1 Anglès tècnic 99 
MP14. Projecte 
d'ensenyament i 
animació 
socioesportiva 

66  UF1 Projecte d’ensenyament i animació 
socioesportiva 66 

MP15. Formació en 
centres de treball 350 UF1 FCT 350 

Ampliació Anglès  99  Exclusiu CIC Cicles Formatius 99 

 

Conveni de Col·laboració 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maritimbarcelona.org/
https://www.climbat.com/la-foixarda-barcelona/ca/
http://www.obrintvia.cat/
https://www.efpem.ad/l-escola
https://www.grandvalira.com/ca
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