Grau
Grau superior
superior
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Condicionament físic

Vols treballar en una instal·lació
esportiva? Vols treballar com a
tècnic de sala? Vols treballar com a
tècnic en activitats dirigides i
activitats dirigides amb suport
musical? Vols treballar dirigint
activitats aquàtiques i activitats
aquàtiques amb suport musical?
Vols treballar com a tècnic en
benestar i salut? T’agrada el
fitness & wellness?
Apunta’t al nostre Grau!

Què aprendràs?
A elaborar, dinamitzar i dirigir programes de condicionament
físic en sala d'entrenament polivalent, a dirigir activitats
aeròbiques i de tonificació avançades i amb aparells cíclics i
noves tendències, a dirigir activitats de fitness aquàtic i
d’hidrocinècia i a programar i dirigir activitats de control
postural, benestar i manteniment funcional.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional (Formació
professional).
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Pots treballar de tècnic o tècnica superior.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS o ensenyaments esportius relacionats
amb la iniciació esportiva o el salvament i el socorrisme.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia d’Olot

Matí

4.360 € / curs

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: Institut Municipal d'Esport i Lleure d’Olot Club Natació Olot - Unió Esportiva Olot
Escola Pia
de Mataró

Matí

4.975 € / curs

Erasmus+ / Dual /
Pendent d’autorització

Hi col·laboren: Tecnocampus Mataró-Maresme / Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) / Centre Atlètic Laietània / Centre Natació Mataró
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí / tarda

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: Escola de formació ORTHOS, Fit4Life, Low Pressure Fitness
Grau superior 2x3
CFGS Condicionament físic + Ensenyament i animació socioesportiva
CFGS Condicionament físic + Termalisme i benestar

