
 

 

QUÈ ÉS EL CFGM D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS EN 

L’ESPECIALITAT DE FUTBOL? 

El certificat de primer nivell de tècnic/tècnica d'esport en futbol 

acredita que la persona titular posseeix les competències 

necessàries per realitzar la iniciació al futbol, així com per 

promoure aquesta modalitat esportiva. 

El títol de tècnic/tècnica d'esport en futbol acredita que la persona 

titular té les competències necessàries per programar i realitzar 

l'ensenyament del futbol, amb l'objectiu de perfeccionar l'execució 

tècnica i tàctica de l'esportista, així com per realitzar l'entrenament 

bàsic d'esportistes i equips d'aquesta modalitat esportiva. 

OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU 

El cicle formatiu dels Ensenyaments Esportius en l’especialitat de 

futbol comprèn estudis de formació professional de grau mig que 

tenen com a objectiu bàsic que aquest/a tècnic/a exerceixi 

l'activitat en el sector esportiu i del lleure, en l'àmbit de la iniciació 

al futbol (1r nivell) i en l'àmbit de l'ensenyament i l'entrenament 

del futbol (2n nivell) 

ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU 

La durada és de 1020 hores distribuïdes en dos cursos, primer i 

segon nivell, distribuïts en un curs acadèmic:  

 455 hores en el primer nivell (150 h FCT – pràctiques a 

l’empresa).  

 565 hores en el segon nivell (200 h. FCT – pràctiques a 

l’empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONDICIONS D’ACCÉS 

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents: 

1. Tenir el títol de graduat en educació secundària 

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver 

superat la prova d'accés a la universitat per a més grans 

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests 

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a 

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per 

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què 

es fa la prova. 

2. Superar una prova específica. 

 

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de 

l'especialitat. 

 

 

 

Crèdit Hores

Bases Anatòmiques 20

Bases Psicopedagògiques 25

Entrenament Esportiu 30

Sociologia 5

Organització i Legislació Esportiva 5

1rs. Auxilis 35

Terminologia Específica Catalana 5

Esport Adaptat 10

Desenvolupament professional I 10

Direcció d'equips I 10

Metodologia de l'ensenyament i l'entrenament del futbol I 15

Preparació física I 15

Regles del joc I 20

Seguretat esportiva 10

Tàctica i sistemes de joc I 50

Tècnica individual i col·lectiva I 40

Bloc Comú i Complementari

Bloc Específic

1r Nivell

Crèdit Hores

Bases Anatòmiques II 40

Bases Psicopedagògiques II 45

Entrenament Esportiu II 40

Organització i Legislació Esportiva II 5

Sociologia 20

Terminologia Específica Estrangera 10

Equipaments 10

Informàtica Bàsica Aplicada 10

Desenvolupament professional II 15

Direcció d'equips II 25

Metodologia de l'ensenyament i de l'entrenament del futbol II20

Preparació física II 25

Regles del joc II 15

Tàctica i sistemes de joc II 30

Tècnica individual i col·lectiva II 35

Bloc Comú i Complementari

Bloc Específic

2n Nivell
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TAMBÉ T’INTERESSA... 

PAS DE CURS 

L'alumne/a per superar el primer nivell ha de superar tots els 

crèdits del curs (bloc comú, bloc complementari i bloc específic) així 

com el crèdit de FCT (formació en centres de treball). 

 

 

 

HORARI 

Les classes es realitzen de dilluns a divendres entre les 8’40 hores i 

14’50 hores (horari marc) amb un pati després de les dos primeres 

hores de 30 minuts.  

Per les característiques d’aquests estudis (nº hores de cada crèdit) 

l’horari pot variar i cal estar atén al calendari específic del grup.  

Les 2 primeres hores les classes solen ser del bloc comú o 

complementari i les restants del bloc específic. 

GRADUACIÓ 

Per obtenir el títol de tècnic de grau mig dels Ensenyaments 

Esportius de l’especialitat de futbol l’alumne/a ha de superar tots 

els crèdits impartits al centre més el mòdul de formació en el centre 

de treball (FCT).  

L’ACCIÓ TUTORIAL 

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, 

acadèmica i professional que s’adrecen  a l’alumnat per tal 

d’afavorir la seva maduresa i creixement personal; també l’ha 

d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus 

estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos 

i els punts forts i febles del seu perfil personal. 

Al grau mig dels Ensenyaments Esportius de futbol es treballa en 

format de cotutoria, on 2 professors/es de l’equip docent fan de 

tutors dels alumnes i així poder atendre més individualment a 

l’alumne/a. 

COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT 

L’equip docent d’un grup es reuneix periòdicament, convocats pel 

cap de departament dels Ensenyaments Esportius, per aconseguir 

una acció tutorial conjunta i coordinada. 

El professorat de l’equip docent participa en l’acció tutorial de 

l’alumne/a, orientant-lo en la seva formació acadèmica tenint en 

compte els seus interessos i les seves capacitats. 

Els tutors dels Ensenyaments Esportius es reuneixen setmanalment 

amb el cap de departament dels Ensenyaments Esportius i el cap 

d’estudis de la Formació Professional per fer el seguiment individual 

i del grup classe, coordinar la seva acció tutorial i per intercanviar 

experiències en l’aplicació del programa de tutoria. 

DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a grau mig en 

futbol que permet accedir al grau superior de la mateixa 

especialitat (complint els requisits acadèmics i esportius 

corresponents). 

Sortides professionals 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món 

laboral, entre altres, com a: 

 l'entrenament de futbolistes i equips, 

 l'entrenament especialitzat en el perfeccionament 
de l'execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes, 

 la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els 

partits de futbol i 

 l'arbitratge. 

 

 

 

 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El tutor o tutora proporciona a l’alumnat informació sobre quines 

són les sortides professionals, laborals i acadèmiques que ofereixen 

els estudis que estan cursant. 

El coordinador o coordinadora de cicle ofereix als alumnes 

informació i orientació individualitzada sobre les sortides 

professionals, laborals i acadèmiques a què condueixen els estudis 

postobligatoris.  

Gràcies a l’AMIPA del centre tot l’alumnat i les seves famílies 

disposa d’accés a la web d’orientació www.unportal.cat que és 

una eina excel·lent per trobar informació de tot els estudis 

superiors que s’imparteixen a Catalunya. 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Les famílies, a través de la plataforma digital del centre, poden 

tenir informació diària del seguiment dels seu fill o filla i poden 

establir contacte amb el seu tutor o tutora i el seu professorat. 

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

L’Institut Pere Alsius i Torrent disposa d’unes instal·lacions 

modernes i adequades per poder proporcionar al nostre alumnat 

una formació de qualitat. 

La situació de l’institut, al costat de l’estany de Banyoles, permet la 

realització d’activitats acadèmiques en aquest entorn privilegiat. 

Per les característiques del currículum dels Ensenyaments Esportius 

s’utilitzen diferents instal·lacions del municipi: aules de Can Quim 

del Rec i camp vell de futbol i camp de futbol del CD Banyoles.  

 

INS Pere Alsius i Torrent 

 C/ Sardana 17, 17820 Banyoles 

 972570991  iesperealsius.esports@xtec.cat 

 www.iesperealsius.cat 

 

http://www.unportal.cat/


 


