
  

 

 

 

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL  

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 

 

 

 

TÈCNIC SUPERIOR EN  

ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

 

 

 

Durada dels estudis 2000 hores 

 1590 en el centre docent 

 410   en el centre de pràctiques 

 2  cursos  acadèmics 



COMPETÈNCIA GENERAL 
 
És competència general d’aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats 
fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements , i activitats de 
condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i  dels 
participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat 
en els límits de cost previstos. 

 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
 
Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives. 

 Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals. 

 Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d’equip. 

 Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements. 

 Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic. 

 Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure i 
socioeducatives. 

 
CAMP PROFESSIONAL 
 
Aquest  tècnic exercirà la seva activitat professional en el camp de les activitats 
físiques i esportives, prestant serveis de programació, animació i direcció de 
grups o usuaris en la realització d’activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu. 
 
Els diversos tipus d’empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són : 

 Empreses de serveis esportiu. Patronats d’esports o entitats esportives 
municipals. 

 Clubs o associacions esportives. 

 Clubs o associacions de caràcter social. 

 Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis,etc. 

 Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors. 

 Centres geriàtrics o de caràcter social. 

 Federacions esportives 

 Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, 
etc.) 

El tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives podrà ocupar els 
llocs de treball  de: promotor d’activitats fisicoesportives, animador d’activitats 
fisicoesportives, coordinador d’activitats poliesportives i/o monitor d’activitats 
fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements. 

I podrà exercir les funcions de programació, ensenyament, dinamització i 
avaluació de les activitats, direcció i animació de grups i avaluació de la condició 
física. 

 

 



Crèdit 1   

JOCS I ACTIVITATS FÍSIQUES RECREATIVES PER A ANIMACIÓ 

L´objectiu d´aquest crèdit és conèixer i elaborar jocs i activitats físiques 
recreatives que s’adaptin a les característiques, interessos i necessitats dels 
participants. 
L'alumne/a ha de ser capaç de: 

- determinar les estratègies i tècniques de direcció i dinamització d'activitats, 

segons el tipus d'activitat i les característiques del grup que les ha de realitzar. -

- valorar els resultats dels joc, a partir dels objectius previstos i de l'evolució en 

les aprenentatges adquirits.  

- treballar jocs tradicionals, esportius, d'expressió, activitats lúdiques i festives, 

activitats a la natura i activitats fisicorecreatives per a gent gran. 

 

 

Crèdit 2   

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES INDIVIDUALS  

L'alumne/a, en acabar, ha de ser capaç de: 

- dissenyar jocs, exercicis i activitats per a l'aprenentatge de l'atletisme i la 

natació, a partir dels objectius de la sessió, el nombre i les característiques dels 

participants i els recursos disponibles. 

- realitzar jocs, exercicis i activitats per a l'aprenentatge de tots dos esports, amb 

correcció en els moviments i segons les normes o regles definides prèviament. 

- treballar tots els tipus de curses, salts i llançaments propis de l'atletisme, i els 

diferents estils de natació, les sortides i els viratges. 

- aplicar la metodologia i la didàctica pròpies de tots dos esports. 

 

Crèdit 3   

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES D’EQUIP  

L'alumne/a, en acabar, ha de ser capar de: 

- dissenyar jocs, exercicis i activitats d'aprenentatge de la tècnica i la tàctica 

del futbol,  el bàsquet i el voleibol, a partir dels objectius de la sessió, el 

nombre i les característiques dels participants i els recursos disponibles.  

- realitzar jocs i activitats per a l'aprenentatge de tots aquests esports, amb 

correcció en els moviments segons les normes o regles definides prèviament. 

- treballar la metodologia i la didàctica de tots tres esports.  

- treballar la tècnica i tàctica d’aquests esports i aprofundirem en el 

coneixement del seu reglament.  

 



Crèdit 4  

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES AMB IMPLEMENTS 

L'alumne/a haurà de ser capaç de: 

- dissenyar jocs, exercicis i activitats d'aprenentatge de la tècnica, tàctica del 

tennis, pàdel i vela, a partir dels objectius de la sessió, el nombre i les 

característiques dels participants.  

- demostrar als participants mitjançant l'execució i la utilització de recursos 

didàctics, les accions tàctiques de tots tres esports, la seva finalitat i l'efecte o les 

conseqüències que impliquen en el joc d'una manera clara, ordenada i 

entenedora.  

- conèixer el reglament i metodologia i didàctica de tots tres esports.  

 

 

Crèdit 5   

 

FONAMENTS BIOLÒGICS I BASES DEL CONDICIONAMENT 

FÍSIC. 

 

Aquest crèdit consta de dues parts diferenciades. 

En la  primera, l’alumne/a aprendrà quines són les funcions vitals del cos humà, 

així com les característiques anatòmiques dels diferents sistemes i aparells que 

el componen. 

En la segona, es relacionarà la pràctica d’activitat física amb les adaptacions 

fisiològiques que es produeixen, immediates i a llarg termini, en els sistemes 

respiratori, circulatori i osteomuscular. 

També s’aprendrà a fer una dieta alimentària equilibrada segons les 

característiques fisiològiques i antropomètriques definides, i els requeriments de 

l’activitat física que es practica. 

I, finalment, es parlarà dels efectes de tècniques recuperadores (hidrotermals, 

massatges) sobre l’organisme amb la seva utilització com a complements de 

l’activitat física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crèdit 6   

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’UNA PETITA EMPRESA 

D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE I SOCIOEDUCATIVES 

 

En aquest crèdit l’alumne/a aprendrà a: 

- obtenir la informació necessària per a la realització d’un estudi d’implantació 

d’una petita empresa d’activitats de lleure. 

- determinar els objectius de l’empresa, l’activitat que s’ofereix i els segments 

de població als quals va dirigida.  

- seleccionar la forma jurídica més adequada pel tipus d’empresa i identificar 

els tràmits administratius, la documentació i les condicions formals que 

exigeixen els organismes públics en la constitució d’una empresa. 

- programar les activitats de l’empresa, les estratègies d’intervenció, la 

població diana, les adaptacions i les ajudes tècniques per a persones amb 

necessitats especials, la temporització de les activitats, les necessitats 

d’espai i de recursos materials, el cost i els criteris d’avaluació, segons els 

objectius establerts. 

 

 

Crèdit 7    

 

PRIMERS AUXILIS 

En aquest crèdit l’alumne/a aprendrà a:  

- aplicar les tècniques de reanimació cardiopulmonar i d’immobilització i 

transport de ferits en funció dels protocols establerts. 

- aplicar tècniques per al tractament de ferides, hemorràgies, cremades... a 

partir dels protocols establerts. 

- reconèixer el que no s’ha de fer, fet molt important per a no empitjorar la 

situació. 

 

Crèdit 8   

SALVAMENT AQUÀTIC  

En aquest crèdit, l’alumne/a aprendrà a: 

- determinar les mesures de prevenció i seguretat que cal tenir en compte 

segons el tipus i les característiques de la instal·lació o zona natural aquàtica.  

- determinar la seqüència d'accions necessàries per tal d'efectuar el rescat de 

persones segons la gravetat de la situació.  

- nedar en diferents condicions del medi aquàtic amb material de salvament.  

 



Crèdit 9   

 

ANIMACIÓ I DINÀMICA DE GRUPS 

L’objectiu bàsic d’aquest crèdit és que l’alumne/a sigui capaç de: 

-  dinamitzar un grup de participants: identificar les seves característiques i les 

relacions que s’estableixen entre ells. 

- aplicar les tècniques d’animació i dinamització adequades al context en què 

es desenvolupa l’activitat. 

- detectar problemes o interferències entre els components del grup, i decidir 

les accions o intervencions necessàries per a la resolució dels conflictes que 

es plantegin, per tal de mantenir la cohesió del grup i fomentar la pràctica 

d’activitats físiques i esportives. 

 

Crèdit 10 120 hores 

METODOLOGIA DIDÀCTICA DE LES ACTIVITATS 

FISICOESPORTIVES  

L'alumne/a haurà de saber: 

- relacionar els factors que influeixen en la dificultat de realització de les 
tasques motrius amb els mecanismes de percepció, decisió i execució.  

- definir progressions d'ensenyament i estratègies pràctiques per optimitzar 
l'aprenentatge.  

- establir estratègies d'intervenció didàctiques, relacionar els diferents estils o 
mètodes d'ensenyament, establir la durada, la intensitat i els exercicis d'una 
sessió. 

 

Crèdit 11  

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITATS  

L'alumne/a haurà de saber: 

- relacionar les disminucions físiques, psíquiques i sensorials més freqüents 
amb les seves característiques i possibilitats motrius.  

- identificar les necessitats d'atenció i ajuda de les persones segons el tipus de 
discapacitat.  

- planificar activitats especifiques per a persones amb discapacitat. 
 

 

 

 



Crèdit 12   

 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Aquest és crèdit mòdul comú per a tots els cicles formatius que ajuda a l’alumnat 

a entendre els mecanismes de la inserció laboral. Per això pretén ser una guia 

per construir o triar un itinerari professional. 

Consta d’un currículum general bàsic instrumental per a totes les professions, ja 

que conté continguts essencials com ara l’orientació i la inserció laboral, la 

legislació i les relacions laborals, l’economia, l’organització empresarial i la salut 

laboral. 

 

Crèdit 13  

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

En aquest crèdit l’alumne/a entra en contacte amb el món laboral  relacionat amb 

aquests estudis. 

Pot dur a terme l’aplicació dels coneixements adquirits a l’escola en unes 

instal·lacions esportives o de lleure.. 

Aquest crèdit permet a l’alumnat incorporar-se al món productiu adaptant-se a 

l’estructura d’una empresa d’activitats fisicoesportives de forma responsable i 

participativa.  

L’alumne/a haurà de ser capaç d’afrontar les tasques que se li demanin en relació 

amb l’ensenyament i la dinamització d’activitats fisicoesportives recreatives, 

individuals, d’equip, amb implements i de condicionament físic bàsic amb 

progressiva autonomia, organització  i iniciativa en el treball. 

 

 

Crèdit 14 60 hores 

 

CRÈDIT DE SÍNTESI 

El crèdit de síntesi és un treball que es realitza al llarg de dues setmanes i en 

què hi intervenen els diferents continguts de tots els crèdits que formen el cicle. 

El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits, 

tot globalitzant-los i interrelacionant-los i, si s’escau, completant tots aquells 

continguts que ens puguin mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d’assoliment 

dels objectius generals del cicle. 

Al llarg del crèdit l’alumne/a ha de demostrar capacitat d’autonomia en 

l’organització del treball; i cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

Finalment, cal lliurar un treball escrit en què hi ha de constar tota la feina que 

s’ha fet: procediments, interpretació dels resultats, informació bibliogràfica...  


