CICLES FORMATIUS D’ESPORTS 2021-22

Tour virtual 360º
Visita personalitzada
mataro.salesians.cat/visita

La nostra escola promou:
•
•

•
•
•
•

El ple desenvolupament de la personalitat dels
alumnes.
La progressiva autoestima i la capacitat de ser
protagonistes i responsables del propi procés
educatiu.
L’adquisició de les competències bàsiques, generals i professionals.
La formació en el respecte dels drets i llibertats
fonamentals de la persona.
La promoció de la convivència i el respecte a la
pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
El desenvolupament d’actituds que afavoreixin
la participació responsable en la vida social i
cultural i el compromís per a la construcció d’una
societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

CFGM Conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural
Duració del Curs: 2 anys: 2.000 hores
Horari: Matins (8:00 a 14:30)
Volem seguir educant l’alumne posant-lo al centre del seu procés de formació i del seu projecte
de vida, connectat al món per poder-s’hi expressar:
• Amb una intervenció educativa orientada
al desenvolupament harmònic de totes les
dimensions de la personalitat.
• Amb una acció pedagògica oberta i flexible.
• Amb un plantejament adreçat a aconseguir
el perfil de sortida.
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Contingut del Curs:
• El medi natural
• Conducció de grups i activitats en el medi
natural
• Seguretat i supervivència en muntanya
• Conducció de grups en bicicleta, cavall i
atencions equines bàsiques
• Fonaments de l’activitat física
• Primers auxilis
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats
• Dinàmica de grups
• Formació i orientació laboral

mataro.salesians.cat/visita

@salesiansmat

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
Duració del Curs: 2 anys: 2.000 hores
Horari: Matins (8:00 a 14:30)
Volem educar una persona amb maduresa
intel·lectual i humana, capaç de dissenyar un
projecte personal de vida que ajudi a esdevenir
participativa i solidària en el món que l’envolta:
• Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i
habilitats que els permeti desenvolupar les
competències professionals i les funcions
socials per incorporar-se al món laboral.
• Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors.

Volem educar una persona per tal que sigui
capaç de dissenyar un projecte de vida que
ajudi a esdevenir un agent social transformador.

Contingut del Curs:
• Valoració de la condició física i intervenció
en accidents
• Dinamització grupal
• Planificació de l’animació esportiva
• Metodologia de l’ensenyament de l’activitat
fisicoesportiva
• Activitats fisicoesportives individuals,
d’equip i d’implements
• Activitats d’oci i temps lliure
• Jocs i activitats fisicoesportives per a la
inclusió social
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic

DEMANA LA TEVA
VISITA PERSONALITZADA
mataro.salesians.cat/visita
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mataro.salesians.cat/visita

@salesiansmat

Instal·lacions
•
•
•
•
•

Camp de futbol 11
Piscina
Camps de Futbol Sala
Camps de bàsquet
Camps de voleibol

Nou pavelló

Piscina

Tour virtual 360º

Camp de fútbol
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Visita les instal·lacions!

mataro.salesians.cat/visita

@salesiansmat

