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CFGS de
Condicionament Físic

Balaguer

La passió per l'esport i per
aprendre
· Escola concertada, catalana
i cristiana
· Oferta d’estudis post-obligatoris
· Innovació permanent
· Qualitat educativa
· Treball en xarxa
· Escola verda i multilingüe
· Seguiment individual i familiar
· Clima positiu i motivador

Què potenciem?

Com ensenyem?

· Metodologies innovadores
· Ús de noves tecnologies
· Atenció personalitzada als
alumnes i les seves famílies
· Orientació acadèmica i
professional que permeti deﬁnir
l'itinerari més adient amb vista
al futur.
· Xerrades amb professors convidats especialistes en diferents
àrees
· Pràctiques en empreses i centres
importants de la província de
Lleida i de Catalunya
· El multilingüisme, impartint
assignatures en anglès

· Aprenent des del món laboral a
través de pràctiques en empreses
i clubs esportius des del 1r curs
· Atenent les necessitats individuals
dels alumnes
· Impulsant la creativitat i el
pensament crític
· Potenciant metodologies actuals
i innovadores
· Introduint noves tecnologies
· Apropant la universitat a l'alumnat
mitjançant xerrades informatives
· Valorant la feina ben feta

NOVA OFERTA EDUCATIVA. Cicle Formatiu Grau Superior de Condicionament Físic

En què consisteix
el CFGS de Condicionament Físic?

Sortides professionals:

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar
programes de condicionament físic
per tot tipus de persones, en diferents espais de pràctica. Està orientat
a la millora de la qualitat de vida
i la salut.

· Entrenador/a de condicionament físic en gimnasos, centres
esportius, instal·lacions aquàtiques.
· Animador/a d'activitats de condicionament físic d'hidrocinèsia i
per col·lectius especials.
· Entrenador/a personal.
· Animador/a 3a edat.
· Monitor/a aeròbic, step, cicló
indoor, ﬁtness aquàtic i activitats aﬁns.

A qui va dirigit?

Sortides acadèmiques:

· Persones entusiasmades per l'esport
que volen fer de la seva passió una
professió molt demandada.
· Persones que volen incorporar-se
immediatament al món laboral en el
sector del ﬁtness i l'esport.
· Persones que volen millorar la qualitat de vida de la societat en general
i/o de col·lectius especíﬁcs.
· Persones que volen continuar la seva
carrera educativa cursant els graus
de Ciències de l'Activitat Física i
l'Esport, d'Educació Primària, Fisioteràpia o Treball Social.

· Accés a la universitat als graus
de Ciències de l'Activitat Física
i l'Esport, d'Educació Primària,
Fisioteràpia o Treball Social.

Requisits d'accés:
· Tenir el títol de batxillerat o equivalent
· Tenir títol de tècnic de FP, tècnic
superior de FP o tècnic especialista
· Superar la prova d'accés a CFGS
(cal tenir 19 anys o complir-los l'any
de la prova)
· Superar la prova d'accés de majors
de 25 anys

