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Francisco Javier Brull Bautista
Em dic Francisco Javier Brull Bautista, però tothom
em diu Xavi perquè de petit m’assemblava al Xavi
Hernández (futbolista). Actualment estudio el nivell
1 del cicle formatiu de grau mitjà de futbol a I’Institut Cal•lípolis de Tarragona.

Explica’ns quins estudis curses.
Ara mateix estic fent el 1er Nivell de futbol, que és
la meitat del cicle formatiu de grau mitjà. Té una
durada d’uns 3-4 mesos. En un mateix curs escolar podem estudiar el nivell 1 i 2 del cicle. En aquest
cicle ens preparen per ser entrenadors o per altres
ocupacions relacionades com preparadors físics,
coordinadors esportius, etc.

Per què vas escollir aquest cicle?
Vaig escollir aquest cicle perquè volia fer alguna
cosa relacionada amb el món de l’esport, que sempre m’ha agradat. Aquest cicle està relacionat amb
l’esport i mai no havia fet res semblant.

Què vas haver de fer per accedir-hi?
Per entrar al cicle et demanen dues coses essencials. D'una banda, has de tenir el títol d’ESO aprovat i, per una altra, vam fer unes proves físiques i
tàctiques que havies de superar obligatòriament.
Mai no havia vist res de semblant, però em va agradar ja que coneixes a persones que comparteixen
gustos amb tu i no va ser molt difícil.

En altres condicions el nostre cicle té molta part
pràctica de treball exterior, malgrat també té continguts teòrics que cal fer i que són importants.
Sobre els exàmens puc dir que no són gaire complicats si estàs atent a classe i ets organitzat.

Feu pràctiques a empresa?
Sí, cada alumne té un lloc on fa pràctiques. Jo, per
exemple, les faig al meu poble, Salou. Les tasques
que hem de fer són ajudar el primer entrenador
o dirigir un equip de nens i aprendre les diferents
obligacions que té un entrenador.

A qui creus que van dirigits aquests estudis?
Per què?
Crec que van adreçats a alumnes com jo, que ens
agrada el futbol i volem realitzar un CFGM per adquirir el títol de tècnic en futbol i poder entrenar
equips. A més a més, després podem continuar estudiant un cicle superior del mateix esport.

Com és el dia a dia del vostre cicle?
Ara, amb el Covid-19 tot és molt més teòric. L'única
pràctica que fem és a la pissarra i en dues o tres sortides. Tot i ser bastant teòric, els companys compartim les nostres idees a tota la classe, ja que hem fet
molt bon grup.
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Hi ha molta varietat de cicles esportius?
Sí que hi ha molta varietat. Els ensenyaments esportius tenen un gran ventall. A més del de futbol,
que estic fent jo, també hi ha els de bàsquet, atletisme, handbol, com a més habituals. Però també hi
ha els d’esgrima, piragüisme, espeleologia, hípica,
vela i judo i defensa personal, entre altres.

Per a què formen?
Bàsicament, per ser entrenadors amb títol, en un
futur. I, depèn el títol que aconsegueixis, pots entrenar uns equips o uns altres.

Pots continuar estudiant després de fer el cicle mitjà?
Sí, en el meu cas puc fer el cicle superior al mateix
institut. Els cicles esportius tenen cicles formatius
de grau mitjà i grau superior.

Estàs content amb els estudis?
Sí, ja que faig el que m’agrada i em fa feliç poder
compartir tot això amb uns companys increïbles
que tinc, ja que tenim molta química i som una
família.

Faig el que m’agrada i em fa feliç
poder compartir tot això amb els
companys, tenim molta química i
som una família.

...
El meu cicle, en la meva opinió, està molt infravalorat ja que la gent quan guanya un equip sempre
pensa que els jugadors són els que aconsegueixen
la victòria, però ningú no pensa en el treball que fa
l’entrenador, que no es veu tant.

CONEIXEM LA FAMÍLIA PROFESSIONAL...D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS
CICLES DE GRAU MITJA
• Atletisme

• Futbol i futbol sala

• Basquetbol

• Handbol

• Busseig esportiu

• Hípica

• Esgrima

• Judo i defensa personal

• Espeleologia

• Piragüisme

• Esports d'hivern

• Salvament i socorrisme

• Esports de muntanya i escalada

• Vela
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Sortides professionals relacionades amb els ensenyaments esportius
de grau mitjà
• Monitor en els diferents esports: basquetbol, futbol i futbol sala, escalada, surf de neu,
esgrima, vela, handbol, descens de barrancs,
iniciació a l'alpinisme i a l'esquí de muntanya,
batejos de busseig, d’iniciació a la vela, judo i
defensa personal, etc.
• Entrenador, en les diferents modalitats: de
tecnificació en salt d'obstacles, doma i concurs complet, iniciació a esquí alpí, surf de
neu, espeleologia, atletisme d’iniciació, de
descens en aigües braves, de judo i defensa
persona, d’esgrima, de futbolí futbol sala, de
handbol, etc.
• Feines relacionades amb la programació de
l’entrenament bàsic i de perfeccionament tècnic dels diferents esports: atletisme, basquetbol, futbol, vela, piragüisme, escalada, etc.
• Coordinador dels diferents esports: de tècnics d'iniciació a l'esgrima, d’activitats de competició del nivell d’iniciació esportiva, d'activitats de centre turístic de busseig, d'iniciació a
l'hípica, d’atletisme, d’iniciació a la vela, etc.

• Responsable o gerent d’instal•lacions esportives: en una escola de busseig, en centres de
formació de defensa persona, en una escola
d’esgrima, d’escoles de basquetbol, etc.
• Guia d'immersions de busseig esportiu
• Auxiliar de control en competicions dels diferents esports
• Gestor i organitzador d'esdeveniments esportius diversos
• Monitor de salvament i socorrisme
• Jutge cronometrador
• Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals
• Guia de barrancs i de muntanya mitjana
• Controlador de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
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INSERCIÓ LABORAL I ALTRES DADES RELACIONADES AMB ELS ENSENYAMENTS
ESPORTIUS
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

53,20%

62,47%

76,36%

Inserció laboral

Continuen
els estudis

Relació entre la
feina que fan i els
estudis cursats

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

69,26%
Inserció laboral

38,46%

77,77%

Continuen
els estudis

Relació entre la
feina que fan i els
estudis cursats

(Dades extretes del document: “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019”, del Departament d’Educació i el Consell
General de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya).

Notícies sobre FP (racó de lectura)
https://n9.cl/nwxv https://n9.cl/1xcnz https://n9.cl/p4heo
https://n9.cl/x4iwd7 https://n9.cl/xbcbc https://n9.cl/n7raw
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