
Per a informació, reserves, 
preus i matrícula:

COOPERATIVA D’ENSENYAMENT 
ES LLEDONER

COL•LEGI SANT ALFONS
C/ BARTOMEU AMENGUAL, S/N. 

FELANITX
971. 58.22.23

lledoner@lledoner.com

Cooperativa 
d’ensenyament 
Es Lledoner
Col•legi Sant Alfons (Felanitx)
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El requisit acadèmic que 
permet l’accés dirEctE és 
el títol de batxilllerat (LOGsE).

també s’hi  pot accedir 
directament en aquests casos:

• Haver superat el segon curs
de qualsevol modalitat de
batxillerat experimental.

• Haver superat el Curs
d’Orientació Universitària (cOU)
o Preuniversitari (PrEU).

• Estar en possessió del títol de
tècnic especialista, tècnic
superior o altre d’equivalent a
efectes acadèmics.

• Estar en possessió d’una
titulació universitària o una
altra d’equivalent.
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QUINES SORTIDES 
PROFESSIONALS TENS?

Podràs treballar en el sector 
de les activitats físiques i 
esporti-ves molt diverses:

• Promotor, animador i coordi-
nador d’activitats físicoesporti-
ves.
• Iniciador d’atletisme, bàdmin-
ton, bàsquet, handbol, futbol,
natació, tennis i voleibol.
• En empreses i entitats del
sector: empreses de serveis
esportius, patronats esportius
o entitats municipals, clubs o
associacions esportives, clubs
o associacions de caràcter so-
cial, empreses turístiques (ho-
tels, càmpings, balnearis...),
grans empreses amb serveis
esportius per als seus treballa-
dors, centres geriàtrics, fede-
racions esportives, organismes
públics d’esports, etc.

dEsEnvOLUParàs, EntrE 
aLtrEs, LEs sEGüEnts 
cOmPEtènciEs:
• Ensenyar i dinamitzar activitats
físiques i recreatives.
• Ensenyar i dinamitzar jocs i activi-
tats fisicoesportives individuals.
• Ensenyar i dinamitzar activitats
fisicoesportives d’equip.
• Ensenyar i dinamitzar activitats
fisicoesportives amb implements.
• Ensenyar i dinamitzar activitats
bàsiques de condicionament físic.
• Organitzar i gestionar una petita
empresa d’activitats de temps lliure
i socioeducatives.

PLA D’ESTUDIS
GRAU SUPERIOR EN ENSENYAMENT 

I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Segons el  Reial  Decret  653/2017 (de 23 de juny)  són 

2000 hores de formació div id ides en dos cursos:

QUÈ APRENDRÀS?

• Activitats d'oci i temps lliure
• Dinamització grupal
• Valoració de la condició física i 
intervenció en accidents 

• Activitats físiques esportives
individuals

• Primers auxilis i socorrisme
  aquàtic

• Empresa i iniciativa
emprenedora

• Activitats físiques esportives
d'equip

• Activitats físiques esportives
d'implements

• Metodologia de
l'ensenyament d'activitats
físiques esportives

• Projecte d'ensenyament
animació socioesportiva

• Formació i orientació laboral

• Formació en centres de treball

• Activitats físiques esportives
per a la inclusió social

• Planificació de l'animació
socioesportiva

• Jocs i activitats físiques i
recreatives i d'animació turística




