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L’FP al teu abast

Durada dels estudis:
2 cursos acadèmics
Horari: de 8 h a 14:30 h
Sortides professionals:
 Professor/a d'activitats fisicoesportives (natació, atletisme,
bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres),
 Animador/a fisicoesportiu 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, albergs de joventut, cases
de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i
escoles de natura,
 Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar,
 Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,
 Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de
colònies, granges escola, aules de cases de joventut i
escoles de natura,
 Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar,
 Cap de departament d'animació turística,
 Cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions
esportives no oficials,
 Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o
social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic,
 Monitor/a d'activitats fisicoesportives i recreatives en
campaments,
 Monitor/a de temps lliure.
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Què estudiaràs?
Mòduls professionals:


Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis



Dinamització de Grups



Planificació de l'Animació Socioesportiva



Metodologia de l'Ensenyament d'Activitats Fisicoesportives



Activitats Fisicoesportives Individuals



Activitats d'Oci i Temps Lliure



Activitats Fisicoesportives d'Aparells Manuals



Activitats Fisicoesportives d'Equip



Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d'Animació Turística



Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social



Formació i Orientació Laboral



Empresa i Iniciativa Emprenedora



Anglès



Projecte d'Ensenyament i Animació Socioesportiva



Formació en Centres de Treball

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
(octubre - maig)
de 10h a 13h, de dilluns a divendres
i de 16h a 18h, dilluns i dijous

(juny - setembre)

Creu de Cames s/n
Valls 43800
Tel. 977 600 938
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e3004611@xtec.cat

www.institutjaumehuguet.cat
@insJaumeHuguet

de 10h a 13h, de dilluns a divendres

