
   Currículum

MP1. Valoració de la condició física i intervenció en 
accidents

MP2. Dinamització grupal.

MP3. Planificació de l'animació socioesportiva

MP4. Metodologia de l'ensenyament d'activitats 
fisicoesportives

MP5. Activitats fisicoesportives individuals

MP6. Activitats d'oci i temps lliure

MP7. Activitats fisicoesportives d'implements

MP8. Activitats fisicoesportives d'equip

MP9. Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació 
turística

MP10. Activitats fisicoesportives per a la inclusió 
social

MP11. Formació i orientació laboral

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Anglès

MP14. Projecte d'ensenyament i animació Socioes-
portiva

MP15. Formació en centres de treball

PIRAGÜISME  (aquest mòdul és el que afegim al 
nostre centre amb les hores de lliure disposició - 
165h).

    En destaquem
• Descens al riu Noguera Pallaresa amb caiac i ràfting
• Curs esquí alpí tècnic i metodològic a Portainé
• Sortides de senderisme.
• Sortides d’esquí de montanya i esquí de fons.
• Formació en tècniques d’alpinisme.
• Curs de DEA (desfibril.lador extern automàtic)

Ensenyament i Animació 
Socioesportiva

 Cicle Formatiu de Grau Superior

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
TRUCA’NS I T’INFORMAREM 
SENSE COMPROMÍS!

L’ Alt Pirineu ens 
permet formar 
professionals de 
l’animació 
socioesportiva en 
un entorn 
immillorable.
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LLEIDA
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100% Presencial
Família Activitat Físiques i Esportives
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HUG ROGER III
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Institut Hug Roger III
C/ Joaquim Sostres - 25560 Sort
Telèfon 973 62 08 88 
email: c5006291@xtec.cat
Horari  9:00h. - 17:00h
www.inshugroger.cat 



Tècnic o tècnica superior en 
Ensenyament i Animació 
Socioesportiva 

Aquests estudis capaciten per elaborar, 
gestionar i avaluar projectes d'animació 
fisicoesportius i recreatius per a tot tipus 
d'usuaris, programant i dirigint les activi-
tats d'ensenyament, d'inclusió socioes-
portiva 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 
cost.
 
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un 
centre educatiu i 350 en un centre de 
treball), distribuïdes en dos cursos acadè-
mics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic 
superior o tècnica superior, que permet 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.

Per a més informació, consulteu el Canal 
Universitats (http://universitats.gencat.cat)

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet 
accedir al món laboral com a:

• Professor o professora d'activitats fisicoes-
portives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, 
tennis i pàdel, entre d’altres) 

• animador o animadora fisicoesportiu i 
recreatiu
• animador o animadora d'activitats d'inclusió 
socioesportiva
• animador o animadora de vetllades i espec-
tacles en instal·lacions turístiques
• animador o animadora d'activitats recreati-
ves a l'aire lliure en instal·lacions turístiques
• coordinador o coordinadora d'activitats 
d'animació esportiva
• coordinador o coordinadora d'activitats 
fisicoesportives en instal·lacions esportives 
d’empreses turístiques o entitats públiques i 
privades
• coordinador o coordinadora de temps lliure 
educatiu infantil i juvenil

• coordinador o coordinadora de campa-
ments, albergs de joventut, cases de colònies, 
granges escola, aules de cases de joventut i 
escoles de natura
• coordinador o coordinadora d'activitats 
paracurriculars en el marc escolar
• cap de projectes de lleure educatiu infantil i 
juvenil
• director o directora de temps lliure educatiu 
infantil i juvenil
• director o directora de campaments, 
albergs de joventut, cases de colònies, gran-
ges escola, aules de cases de joventut i escoles 
de natura
• director o directora d'activitats paracurricu-
lars en el marc escolar
• cap de departament d'animació turística
• cronometrador o cronometradora, jutge o 
jutgessa i àrbitre de competicions esportives 
no oficials
• promotor o promotora esportiu i de compe-
ticions de nivell elemental o social i d'esdeveni-
ments esportius de nivell bàsic
• monitor o monitora d'activitats fisicoespor-
tives i recreatives en campaments
• monitor o monitora de temps lliure

Animació fisicoesportiva i recreativa 
AE_2-509_3

Direcció i coordinació d'activitats de 
temps lliure educatiu infantil i juvenil 
SC_2-565_3

incompleta

Activitats de natació AE_2-341_3

Condicionament físic en grup amb 
suport musical AE_2-162_3

Animació turística HT_2-329_3

  


