Grau
Grau superior
superior
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Esports de muntanya i escalada

Vols treballar conduint persones i
grups per terrenys d’alta muntanya,
programant l’entrenament i la
participació d’esportistes i equips
d’escalada en competicions de nivell
mitjà i alt, dirigint escoles d’esports
de muntanya i escalada i dirigint
escoles d’esports de muntanya i
escalada?
Els graus superiors dels esports de
muntanya i escalada es divideixen
en dos grans modalitats esportives:
l’alta muntanya i l’escalada. Al
primer s’hi accedeix des dels graus
mitjans de muntanya mitjana i
d’escalada, al GS d’escalada s’hi
accedeix des del seu propi grau
mitjà. Un grup de professorat
professional i de molt nivell ens
avala molts anys de formació
impartida. Tota la formació la pots
aprendre a la nostra escola que és
pionera en aquesta formació.
Treballem en cursos intensius, en
formats adaptats a les necessitats
dels alumnes.

Què aprendràs?
Bloc comú: Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment, Factors
Psicosocials de l'Alt Rendiment, Formació de Formadors Esportius i
Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment.
Bloc específic: desenvolupament professional, conducció,
entrenament i optimització de les tècniques i projecte final.
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d’accés a grau
superior o la prova general d’accés a grau superior.
Alta muntanya: tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya i acreditar
un mínim de fites esportives establertes.
Esquí de muntanya: tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
Escalada: tenir el títol de tècnic/a en escalada.

Durada
Alta muntanya: 555 h al centre i alta muntanya i 200 h de pràctiques
en centres de treball.
Esquí de muntanya: 555 h al centre i muntanya mitjana i 200 h de
pràctiques en centres de treball.
Escalada: 555 h al centre i muntanya mitjana i 150 h de pràctiques.
Descens de barrancs: 355 h al centre i parets naturals i 200 h de
pràctiques en centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Formació reconeguda per l’AEGM (Associació Espanyola de Guies
de Muntanya)

