La competència general d’aquest títol consisteix
a elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar
programes de condicionament físic per a tot
tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica,
dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la
millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la
seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el
procés com en els resultats del servei.
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CURSOS
ACA D È M I C S

2.000 H.

L’Escola Pia és una institució educativa de referència
en l’àmbit de la formació professional. Treballem
principalment en l’assoliment de les competències
professionals i la millora de les competències transversals
necessàries per desenvolupar els diferents llocs de treballs
pels quals et prepara el cicle.

Tècnic/a
Superior

GS

Condicionament
físic

HORARI
MATINS

Escola Pia Olot
PROJECTE DE MOBILITAT EUROPEU
FP DUAL

Més informació:

olot.escolapia.cat
T. 972 260 212 / 972 271 280

Qualificacions professionals

Accés als estudis

Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.
Condicionament físic en grup amb suport musical.
Fitness aquàtic i hidrocinèsia.

Continuïtat

I podràs treballar com a:
Entrenador o entrenadora de condicionament físic
en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o
poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
Entrenador o entrenadora de condicionament físic per
a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions
aquàtiques o poliesportius.
Entrenador o entrenadora personal.
Instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura
corporal.
Promotor o promotora d’activitats de condicionament
físic.
Animador o animadora d’activitats de condicionament
físic.
Coordinador
o
coordinadora
condicionament físic i d’hidrocinèsia.

Requisits acadèmics: Títol de Batxillerat, títol de tècnic o
tècnic superior de formació professional o haver realitzat la
prova d’accés.

d’activitats

Pots treballar com a tècnic superior o tècnica superior.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de
grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits
universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.

Programa de beques
L’Escola Pia Catalunya ha posat en marxa un programa de
beques per facilitat l’accés als nostres itineraris formatius (que
les limitacions econòmiques no impedeixin que joves amb
capacitat i vocació puguin accedir a la formació que volen fer).

de

Monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala,
fitnes aquàtic i activitats afins.
Instructor o instructora d’activitats de condicionament
físic per a col·lectius especials.

Consulta: www.escolapiafp.cat
A/e: beques@escolapia.cat
Tel. 93 441 00 04

