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Grau superior

Ensenyament i animació socioesportiva

Durada de l’estudi: 2000 hores

CURS MÒDULS HORES

1r Activitats fisicoesporitves amb aparells manuals 130

1r Activitats fisicoesportives individuals 160

1r Dinamització grupal 105

1r Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística 160

1r Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives 125

1r Valoració de la condició física i intervenció en accidents 190

2n Activitats d'oci i temps lliure 130

2n Activitats fisicoesportives d'equip 140

2n Activitats fisicoesportives per a la inclusió social 100

2n Empresa i iniciativa emprenedora 60

2n Formació en centres de treball (FCT) 380

2n Formació i orientació laboral 90

2n Planificació de l'animació socioesportiva 40

2n Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva 40

Títol que se n’obté: Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva.

Competència general:
Consisteix en elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius recreatius per a tot

tipus d'usuaris,  programant i  dirigint  les activitats d'ensenyament,  d'inclusió socioesportiva i  de

temps  lliure,  coordinant  les  actuacions  dels  professionals  implicats,  garantint  la  seguretat,

respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos. 

Perfil professional

• Animador/a físic-esportiu i recreatiu. 

• Animador/a d'activitats d'inclusió socioesportiva.

• Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques. 

• Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en instal·lacions turístiques.

• Coordinador/a d’activitats d'animació esportiva.

• Coordinador/a d'activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses 

turístiques o entitats públiques i privades. 

• Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 

• Coordinador/a de campaments,d’albergues de joventut, de cases de colònies, de granges-

escola, d’aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. 

• Coordinador/a de activitats paracurriculars en el marc escolar.

• Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

• Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

• Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, 

d’aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. 

• Director/a de activitats paracurriculars en el marc escolar.

• Cap de departament d’animació turística. 

• Cronometrador/a, jutge o àrbitre o de competicions esportives no oficials.
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• Promotor/a esportiu/iva i de competicions de nivell elemental o social i esdeveniments 

esportius de nivell bàsic

• Monitor/a d'activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.

• Socorrista en instal·lacions aquàtiques.

Accés i vinculació 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. 

Més informació:

• RD 653/2017,  de 23 de junio,  por  el  que se  establece el  título  de Técnico  Superior  en

enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los  aspectos básicos  del  currículo (BOE

15/07/2020 núm 168). 

• 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).


