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Grau superior
Animació d’Activitats Físiques i esportives
Durada de l’estudi: 2000 hores
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MÒDULS
Jocs i activitats fisicorecreatives per a animació
Activitats físiques i esportives individuals
Activitats físiques i esportives amb objectes
Fonaments biològics i bases de la preparació física
Animació i Dinàmica de grups
Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives
Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives
Primers auxilis i socorrisme aquàtic
Formació i orientació laboral
Activitats físiques i esportives d’equip
Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Formació en centres de treball (FCT)

HORES
120
220
180
210
110
120
95
120
65
315
65
380

Títol que se n’obté: Tècnic superior en Animació d’Activitats físiques i esportives.
Competència general:
Ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físiques i esportives recreatives individuals, d’equip i amb
objectes, i activitats de preparació física bàsica. Tots aquests jocs i activitats s’adaptaran a les
característiques del medi i a les dels participants perquè l’usuari assoleixi la satisfacció esperada i
un nivell de competitivitat de qualitat, to això en els límits de cost prevists.
Sortides professionals:
• Promotor d’activitats físiques i esportives.
• Animador d’activitats físiques i esportives.
• Coordinador d’activitats poliesportives.
• Iniciador de: atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, futbol, natació, tennis i voleibol.
Accés a altres estudis:
• Els Tècnics Superiors de Formació Professional tenen accés directe a totes les ensenyances
universitàries de Grau. La nota d’admissió s’obté fent la mitjana entre els mòduls del cicle formatiu.
• En el cas d’aquells estudis en que la demanda de places sigui superior a l’oferta (concurrència
competitiva), les sol·licituds s’ordenaran en funció de la nota d’accés de cada estudiant.
• En cas d’empat, tendrà accés preferent la persona amb el títol de Formació Professional de grau
superior que estigui adscrit a la mateixa branca de coneixement que els estudis universitaris que es
vulguin cursar, d’acord amb l’annex II de Reial Decret 1892. En el cas d’aquest cicle formatiu, a
estudis de Grau de les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i de Ciències de la
Salut.
Més informació:
• RD 2048/95, de 22 de desembre, per el qual s’estableix el títol i les ensenyances mínimes. (BOE
9/2/96 núm. 35)
• RD 1262/97, de 24 de juliol, per el qual s’estableix el currículum (BOE 11/9/97 núm. 218)
• RD 1892/2008, de 14 de novembre, per el qual es regulen les condicions d’accés a les ensenyances
universitàries oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles
(BOE 24/11/2008 núm. 283).

