
La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar, 
gestionar i avaluar projectes d’animació físic-esportius 
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.
Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de dissenyar i crear 
activitats lúdiques i esportives en experiències reals, amb 
l’empresa FUN TRACK GARROTXA.

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. 
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Més informació:

olot.escolapia.cat
T. 972 260 212 / 972 271 280
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Accés als estudis

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

Continuïtat

Pots treballar 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).

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

Qualificacions professionals

Animació físicoesportiva i recreativa.

Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu  
infantil i juvenil (titulació).

Activitats de natació*

Condicionament físic en grup amb suport musical*

Animació turística*
*qualificacions parcials

I podràs treballar com a:

Professor/a d’activitats fisicoesportives.

Animador/a d’activitats fisicoesportives, recreatives i 
d’inclusió socioesportiva.

Animador/a d’activitats recreatives, vetllades i espectacles 
en instal·lacions turístiques.

Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.

Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil 
(albergs, campaments, cases de colònies, granges escola...)

Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Monitor de temps lliure.

Cap de departament d’animació turística.

Promotor/a esportiu, de competicions i d’esdeveniments 
de nivell bàsic.


