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QUÈ SÓN ELS CICLES FORMATIUS ?

- Són la Concreció de la nova formació professional 

- Preparen per al món laboral, en els IES i en els centres de 

treball (pràctiques )



Els cicles s'agrupen en famílies professionals

Aquestes hores es distribueixen en 

mòduls professionals
que es cursen al centre educatiu i un mòdul que es cursa 

en centres de treball ( FCT) . 



Competència general.

La competència general d’aquest títol consisteix en 

elaborar,gestionar,desenvolupar 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 de lleure, 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. 

TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT  I 

ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (EAS)

Duració : 2000 hores lectives

350 hores de pràctiques en empreses 



TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT  I 

ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA.

● Activitats d’oci i temps lliure.

● Dinamització grupal.

● Valoració de la condició física i primers auxilis.

● Planificació de l’animació socioesportiva.

● Jocs i activitats físico-recreatives i d’animació 

turística.

● Activitats fisicoesportives individuals.

● Activitats fisicoesportives d’equip.

● Activitats fisicoesportives d’ implements.

● Activitats fisicoesportives per la inclusió social.

● Metodologia de l’ ensenyament d’activitats 

fisicoesportives.

• Projecte d’ensenyament  i animació 

socioesportiva.

• Anglès.

• Formació i orientació laboral.

• Empresa i iniciativa emprenedora.

• Formació en centres de treball.

CONTINGUTS GENERALS



CONTINGUTS  DE PRIMER CURS    924 H
● MP1 . Valoració de la condició física  i primers auxilis. 165 h.

● MP2 . Dinamització grupal. 132 h.

● MP3 . Planificació de l’animació socioesportiva. 66 h. 

● MP4 . Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives. 132 h.

● MP5 . Activitats fisicoesportives individuals. 132 h.

● MP6 . Activitats d’oci i temps lliure. 198 h.

● MP11. Formació i orientació laboral. 99 h.

● TUTORIA























Formació i orientació laboral  99 h





CONTINGUTS  DE SEGON CURS   1.076 H

● MP7.  Activitats fisicoesportives d’ implements. 99 H.

● MP8 . Activitats fisicoesportives d’equip. 165 h.

● MP9 . Jocs i activitats físic recreatives i d’animació turística.165 h .

● MP10 . Activitats fisicoesportives per a la inclusió social. 66 h .

● MP12 . Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h .

● MP13 . Anglès. 99 h .

● MP14 . Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva. 66 h .

● MP15 . Formació en centres de treball. 350 h .

● TUTORIA











Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h .



Anglès  99 h 





Formació en centres de treball  350 h 







Com puc accedir a un  cicle 

formatiu de grau superior?



Accés al Cicles Formatius de Grau 

Superior

• Via 1 - Tenir el títol de batxillerat o equivalent (COU o BUP ).

• Via 2 - Tenir el títol de tècnic de GM , qualsevol alumne que ha 

finalitzat un Grau Mitjà pot accedir a qualsevol Grau Superior sigui 

de la família que sigui , (Per tant un titulat en Grau Mitjà no fa la 

prova d’accés per accedir a un Grau Superior). 

• Via 3 - Tenir el títol de tècnic / a superior especialista (FP2).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de

25 o 45 anys.

- Prova d’accés a GS.

- Cicle formatiu de GS.



Per cursar un cicle de grau superior cal formalitzar la preinscripció 

per internet .Consulteu full informatiu.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons:

• via 1: 60% places pels alumnes que provenen del batxillerat

( ordenats segons nota)

• via 2: 20% places pels alumnes que acrediten un CFGM i 

Formació relacionada.

• Via 3: 20% de places reservades per als alumnes que 

accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés i altres 

acreditacions.



Preinscripció: del  29 de maig al 5 de juny del 2019. Només via telemàtica.

HORARI SECRETARIA INS LES SALINES: De dilluns a divendres de 9 h a 13 h

de dilluns a dijous de 16 h a 18 h

Mes informació consulteu el full informatiu, web del 

centre o web del Departament d’Ensenyament

CALENDARI DE PREINSCRICIÓ



PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (PER INTERNET)

TIPUS:

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:  (NO CAL PRESENTAR DOCUMENTACIÓ 

AL CENTRE EXCEPTE EN ALGUNS CASOS 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC (PER AQUELLS QUE NO LA 

PODEN PRESENTAR ELECTRÒNICAMENT PER QUALSEVOL MOTIU)

Per a mes informació consulteu el full informatiu i el web del 

Departament d’Ensenyament.

El centre posarà a la disposició dels usuaris ordinadors i suport 

humà per ajudar-vos a tramitar-ho



Què es pot fer en acabar un 

cicle formatiu de grau superior?



–Incorporació immediata al món 

laboral

– Qualsevol estudi universitari oficial 

de grau 



FAQS : PREGUNTES FREQÜENTS 

- PREU : Hi ha una quota anual,per activitats externes,sortides, 

instal·lacions..etc.

1º EAS aproximat 650 euros / 2º EAS aproximat 500 euros.

- COMPRA DE MATERIAL: Poc i segons el mòdul ( roba 

piscina,raqueta de tennis,bon calçat esportiu..etc)

- CAL ESTAR EN BONA FÍSICA : Si i presentar un certificat 

mèdic vigent.

- CAL ESTUDIAR : Si,el cicle és bàsicament pràctic amb totes 

les bases teòriques i conceptuals adients.

- ASSISTÈNCIA : La assistència és Obligatòria.

- LESIONS : Cal anar molt amb de compte¡¡

- CAL SEGUIR LA NORMATIVA DEL CENTRE: Si

- ALTRES....????? Si tenen més dubtes,poden contactar una  

entrevista Telefónica amb el personal corresponent.





GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ


