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Reportatge

Grau superior 

d'activitats físicoespotives
Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar 
jocs,  activitats  físicoesportives  recreatives, 
individuals i d'equip, i activitats de condicionament 
físic  bàsic,  adaptades  a  les  característiques  de 
l'entorn i de les persones participants.

La durada és de 2.000 hores, 1.590 d'aquestes en 
un centre educatiu i les 410 restant en un centre de 
treball, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Els continguts

Els  continguts  d'aquest  grau  superior  són  els 
següents: jocs i activitats físiques recreatives per a 
animació,  activitats  físicoesportives  individuals  i 
d'equip,  fonaments  biològics  i  bases  del 
condicionament  físic,  organització  i  gestió  d'una 
petita  empresa  d'activitats  de  temps  de  lleure  i 
socioeducatives,  primers  auxilis,  salvament 
aquàtic,  activitats  físiques  per  a  persones  amb 
discapacitats, formació i orientació laboral, entre 
d'altres.

Vies d'accés

Tenen accés directe a aquest grau les persones que 
compleixen algun dels requisits següents:

• Tenir el títol de batxillerat

• Tenir  el  títol  de  tècnic/a  superior  o 
especialista

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

• Haver  superat  el  curs  d'orientació 
universitari (COU) o el preuniversitari.

• Tenir qualsevol titulació universitària o una 
d'equivalent.

• Haver  superat  la  prova  d'accés  a  la 
universitat per a major de 25 anys.

Continuïtat

Les persones que superin el cicle formatiu obtenen 
el  títol  de  tècnic/a  superior,  que els  permet 
accedir a:

• Qualsevol estudi universitari de grau

• Al  món  laboral,  com  a:  promotor/a, 
animador/a  i  monitor/a  d'activitats 
físicoesportives,  coordinador/a  d'activitats 
poliesportives i socorrista.

Centres
Hi ha diferents centres al Vallès Oriental on es pot 
cursar aquest grau, a Les Franqueses del Vallès, a 
l'Institut  Lauro  amb  horari  diürn,  a  Llinars  del 
Vallès, a l'Escola Ginebró, centre privat, també fan 
horari diürn, i a Mollet del Vallès, a l'Institut Vicenç 
Plantada, amb un horari de matí.

 

 

 

 


