
INFORMACIÓ

EAS (LOE)

CURS 2020-21



Tècnic superior

en Ensenyament i Animació

Socioesportiva



Capacita per

Elaborar, gestionar i avaluar projectes

d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot

tipus d'usuaris, programant i dirigint les

activitats d'ensenyament, d'inclusió

socioesportiva i de temps lliure, coordinant les

actuacions dels professionals implicats,

garantint-ne la seguretat, respectant el medi

ambient i aconseguint la satisfacció dels

usuaris, en els límits previstos de cost.



Estructura cicle: 2 cursos

2n curs: 1.076 h

Al centre educatiu:     726 h

FCT: 350 h

1r curs: 924 h
Al centre educatiu

2.000 hores 



• Preinscripció telemática    del 10 al 17 de juny 2020

• Matrícula de l’1 al 7 de setembre 2020



Continguts  al centre
•MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis. 

•MP2. Dinamització grupal. 

•MP3. Planificació de l'animació socioesportiva. 

•MP4. Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives. 

•MP5. Activitats fisicoesportives individuals. 

•MP6. Activitats d'oci i temps lliure. 

•MP7. Activitats fisicoesportives d'implements.

•MP8. Activitats fisicoesportives d'equip.

•MP9. Jocs i activitats físicorecreatives i d'animació turística.

•MP10. Activitats físicoesportives per a la inclusió social.

•MP11. Formació i orientació laboral.

•MP12. Empresa i iniciativa emprenedora.

•MP13. Anglès.

•MP14. Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva. 

•MP15. Formació en centres de treball.



A les empreses

Formació en centres de treball                                              

350 hores



Material necessari

•Roba esportiva

•Calçat esportiu

•Piscina: banyador, gorro, ulleres, xancletes 

(recomanable)

•Raqueta bàdminton i volants (2n curs)

•Raqueta de tennis (2n curs)



Imports matrícula (taxes oficials) per 

als centres dependents del 

Departament d'Ensenyament

per curs: 360 euros

per crèdit: 65 euros

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS – Informació en Secretaria



Import preu públic CCFF: 360€

Import material: 225 € / curs
En cas de matricular crèdits solts, consultar a Secretaria

Assegurança escolar: 1,12 euros

Quota AMPA: 15 euros 
(facilita l’agenda i l’accés a activitats: graduació...) 



Control de faltes d’assistència

- Menor d’edat-informació a la família

- Major d’edat-no es pot informar la família si no 

autoritza l’alumne

Pèrdua del dret a l’avaluació ordinària en cas de superar:    

10% de faltes injustificades 

20% de faltes justificades



Lliurament trimestral 

qualificacions 



Marc horari

de dilluns a divendres 

de 8h a 14,30h



Puntualitat  a classe

Si s’arriba tard no es permet 

entrar fins l’hora següent!!



Compromís amb les normes de 

funcionament del centre i un 

comportament correcte

En cas contrari, s’aplicarà la normativa 

de funcionament del centre 



Moltes gràcies 

Animeu-vos a gaudir d’aquesta 

formació



INSTITUT DE TECNIFICACIÓ

C/França, 19-21            AMPOSTA

telèfon e-mails

977707849                  mgraus@itecnificacio.cat

e3010888@xtec.cat


