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Montse Codony
Sóc la Montse Codony, la Cap de Departament
d’Ensenyaments esportius de l’Institut Cal•lípolis
de Tarragona.

Explica breument què són i com s'estructuren els cicles esportius de règim especial.
Els ensenyaments esportius capaciten per exercir
professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. S'organitzen en cicles de
grau mitjà o de grau superior i tenen una durada
entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Amb la superació d'un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i, amb la superació d'un de grau
superior, el de tècnic superior esportiu en l'especialitat corresponent.

Què tenen de diferent dels altres cicles
formatius?
La diferència amb els altres cicles formatius és que
els ensenyaments esportius s’estructuren per nivells. En el cas dels cicles LOGSE, els CFGM s’estructuren en 1r nivell i 2n nivell. Els CFGS corresponen al
3r nivell o tècnic superior de la modalitat esportiva.
En el cas dels cicles LOE els CFGM s’estructuren en
cicle inicial i cicle final i, els CFGS, en tècnic superior
de la modalitat esportiva corresponent.

Com es pot accedir a aquest cicles?
Per accedir a aquests cicles s’ha de tenir el requisit acadèmic i s’ha de superar una prova específica
relacionada amb la modalitat esportiva. Més concretament, per accedir als CFGM es necessita tenir el títol d’ESO i superar la prova específica de la
modalitat esportiva concreta i, per accedir al CFGS,
es necessita tenir el CFGM de la mateixa modalitat
esportiva a més del requisit acadèmic batxillerat o
equivalent i la prova específica de la modalitat esportiva, si s’escau.
Per poder accedir a aquests estudis esportius cal
tenir coneixements previs, ja que per superar la prova específica es necessita un cert nivell físic i tècnic
relacionat amb la modalitat esportiva.

Hi ha 4 períodes de matriculació d’aquests estudis,
el que permet la seva flexibilització quant a la seva
temporització en el temps. En aquest aspecte, la diferència amb els altres cicles formatius és que no
tenen perquè realitzar-se de setembre a juny, sinó
que es poden iniciar i acabar en altres períodes de
l’any.
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Per a què formen els cicles esportius de grau Per a què forma el vostre cicle?
superior?
El nostre cicle forma per ser entrenadors de futbol
Els CFGS formen a les persones per ser tècnics superiors en una modalitat esportiva concreta. Aquests
estudis equivalen a la màxima titulació que hi ha
d’entrenadors d’una determinada especialitat esportiva.

tant de categories del futbol base i inferiors, amb el
CFGM, com de les categories professionals del
futbol, en el cas d’obtenir el CFGS.

A qui recomanes fer cicles esportius?

Els continguts s’organitzen en 4 blocs:

Ho recomanaria a totes aquelles persones que vulguin ser tècnics i/o tècnics superiors d’una modalitat esportiva ja que es necessària la titulació oficial
per poder exercir però, a més, també els recomanaria a totes aquelles persones amb altres estudis
relacionats amb l’esport per tal que puguin aprofundir més en la modalitat esportiva determinada.

Com estan organitzats els continguts i les
activitats?
-Els blocs comú i complementari, on hi trobem assignatures comunes a totes les modalitats esportives i estan impartits per professorat d’educació física de l’Institut.
-El bloc específic de la modalitat de futbol, impartit
per professorat de la Federació Catalana de Futbol.
-El bloc de formació pràctica, on els alumnes rea-

Les empreses valoren positivament aquesta
litzen les pràctiques en diferents equips de futbol
formació?
com a entrenadors.
Sí, les empreses sempre valoren la formació dels
entrenadors. I més avui en dia que és requisit indispensable tenir la titulació de tècnic i tècnic superior
per poder entrenar una determinada modalitat esportiva.

Quin cicle feu al vostre centre de grau
superior d'aquesta família?

Participeu en projectes? Quins?
Sí, participem en Erasmus on els alumnes realitzen
les pràctiques de futbol a l’estranger. És una experiència molt gratificant ja que descobreixen altres
tipus d’entrenaments, de metodologies, sistemes
d’entrenament i tots aquells recursos i estratègies
relacionats amb el futbol.

A l’Institut Cal•lípolis oferim el CFGS tècnic superior
en futbol. Aquest cicle s’ofereix cada dos anys i hi
accedeixen els alumnes que han realitzat el CFGM
en cursos anteriors després d’haver superat un període de pràctiques com a entrenador d’un equip
de futbol durant una temporada.

Avui en dia és requisit indispensable
tenir la titulació de tècnic i tècnic
superior per poder entrenar una
determinada modalitat esportiva.
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A qui recomanes cursar aquests estudis?

Quina continuïtat tenen aquests estudis?
Recomanaria aquests estudis a totes les persones a Fins a on es pot arribar?
les que els agradi el futbol i vulguin ser entrenadors
d’aquesta modalitat esportiva. També els ho recomanaria a tothom que ja tingui altres estudis relacionats amb l’activitat física i l’esport i es vulguin
especialitzar en aquesta modalitat esportiva.

Hi ha prou centres que els cursin?
Els estudis de les diferents modalitats esportives
es troben distribuïts per diferents llocs del territori
de Catalunya i aquesta distribució fa possible que
l’oferta arribi a molta gent. Al nostre centre tenim
molta demanda, en especial del CFGM, ja que els
estudis de futbol són molt atractius per tots aquells
nois i noies que practiquen aquesta modalitat esportiva i que volen continuar la seva carrera esportiva i professional com a entrenadors de futbol.

Per una banda, després de realitzar la formació de
tècnic esportiu equivalent a un CFGM, es pot continuar estudiant el tècnic superior de la mateixa modalitat esportiva, que equival a un CFGS, obtenint
la titulació d'entrenador nacional i que et permet
poder anar a la universitat un cop finalitzat.
Per altra banda, una vegada finalitzat el tècnic esportiu es pot accedir a qualsevol CFGS de la formació professional i continuar fins arribar a la universitat.
En els dos casos, per accedir al grau superior es necessita tenir la titulació del Batxillerat, prova d'accés
o estudis equivalents i es pot arribar a la universitat
passant per l’adquisició d’altres titulacions acadèmiques que permeten accedir al món laboral.

Quin futur creus que té aquesta família pro- Afegiu allò que creieu convenient.
fessional?
Actualment a l’Institut Cal•lípolis hem iniciat els esCrec que aquesta família professional té un futur
garantit ja que es necessiten entrenadors titulats
de les diferents modalitats esportives. Més concretament, en els estudis de futbol que nosaltres oferim, també es necessiten molts entrenadors ja que
molta gent practica aquesta modalitat esportiva. Es
necessiten entrenadors per a tots els equips de futbol, des del futbol base, passant pels equips de categories superiors fins arribar a les categories professionals.

tudis de Batxillerat Esportiu juntament amb l’Institut Campclar de Tarragona. Aquests estudis es
caracteritzen per cursar durant 3 anys el Batxillerat
i el CFGM de tècnic en futbol. Aquesta nova modalitat d’estudis servirà a l’alumnat acabar amb dues
titulacions en 3 anys i poder anar directament a la
Universitat o a un CFGS en funció de les prioritats
de cadascú.

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

• Handbol

• Basquetbol

• Hípica

• Esports d'hivern

• Salvament i socorrisme

• Esports de muntanya i escalada

• Vela

· Futbol i futbol sala
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Sortides professionals relacionades amb els ensenyaments esportius
de grau superior
• Planificador o director de l'entrenament
d'atletes i equips d'atletisme, d'esportistes,
d’equips d'esquí alpí, d’esquí de fons, de surf
de neu, de vela, d’hípica, d'escaladors d'alt
nivell, d’equips de futbol, d’equips de futbol
sala, etc.

• Director tècnic

• Entrenador d'atletes, d'esquiadors, de surfistes de neu, de jugadors de futbol, de bàsquet, de handbol, de futbol sala, de vela, etc.
orientats a l'alta competició.

• Conductor de grups en ascensions d'alta
muntanya i d'escaladors

• Entrenador, en les diferents modalitats d’hípica: de tecnificació en salt d'obstacles, doma
i concurs
• Director d'atletes i equips en competicions
d'alt nivell i de nivell mitjà
• Director d’instal•lacions d’atletisme i d'escoles d'esports d'hivern, de vela, de muntanya
i escalada, de futbol, d'handbol, d'equitació,
entre altres

• Coordinador d'equips de basquetbol,
d’equips de vela, de futbol, d'esportistes i
equips amb l'objectiu de dur a terme ascensions i escalades d'alta muntanya, d'esports
de neu, d'handbol, etc.

• Professor d'equitació
• Coordinador d'equips de rescat i socorrisme,
d'unitats d'intervenció aquàtica, de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic
• 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/wvqu https://n9.cl/432qj
https://n9.cl/3mjnl https://n9.cl/1yov https://n9.cl/1eyuj
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