
On som?

      —
Terrassa:

• Bus, L1 i L2

• RENFE

– Estació del Nord, enllaç 

 amb L2 del Bus.

– Estació Terrassa Est 

 (15 min. caminant) enllaç   

 amb L2 del Bus.

• Ferrocarrils Catalans  

 Vallparadís, enllaç amb 

 L1 i L2 del Bus.

      —
Entitats col·laboradores:

Ajuntament de Terrassa

Club Natació Terrassa

Consell Esportiu del Vallès 

Occidental Terrassa

Creu Roja

Hípica La Granja

Unió Futbol Base JABAC i Terrassa

Real Federació d’hoquei

Sant Cristobal 

Vertical Emotions

Graus Formatius

Fem de l’esport
la teva professió

—
CFGM 
Guia en el medi natural i 
de temps de lleure (LOE)

CFGS
Tècnic Superior en  
Ensenyament i Animació 
Socioesportiva

Carretera Castellar, 398
08227 Terrassa
T 937 86 01 46
a8029611@xtec.cat
Twitter: @JoaquimaVedruna
Facebook: facebook.com/Joaquima56

www.jvedrunaterrassa.cat
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—
Cicles Formatius
+16 anys

—
CFGM 
Guia en el medi 
natural i de temps
de lleure (LOE)

CFGS 
Tècnic Superior 
en Ensenyament 
i Animació 
Socioesportiva



Com ensenyem

  —
• Equip docent amb dilatada ex- 

 periència professional a l’àmbit  

 esportiu.

• Acompanyament tutorial.

• Realizem convenis individualit 

 zats de pràctiques en empreses.

• Horari intensiu.

CFGM  Guia en el medi 
natural i de temps de 
lleure (LOE) 

—
MP1: Tècniques d’equitació

MP2: Guia eqüestre

MP3: Atenció a grups

MP4: Organització d’itineraris

MP5: Guia de baixa i mitja muntanya

MP6: Guia de bicicleta

MP7: Tècniques de temps lliure

MP8: Tècniques de natació

MP9: Socorrisme en el medi natural

MP10: Guia en el medi natural aquàtic

MP11: Maniobres amb cordes

MP12: Formació i orientació laboral

MP13: Empresa i iniciativa empre-

nedora

MP14: Anglès Tècnic

MP15: Síntesi

MP16: Formació en centres de treball

—
ACTIVITATS INCLOSES AL CICLE

Més de 30 sortides a peu incloent els 

autocars quan anem a localitzacions 

com Montserrat, Montseny…

Més de 15 sortides amb BTT.

Aventura Riu: 4 dies amb pensió 

complerta realitzant activitats de 

muntanya i riu.

Activitats subcontratades d’interès 

d’educació ambiental i/o esporti-

ves al medi natural: Rocòdroms, 

visites a botigues especialitzades, 

educadors ambientals (parc natural 

de Collserola), Empreses d’activitats 

(Vertical Emotions, Emocions..)

Formació específica amb la Creu 

Roja sobre DEA amb l’acreditació 

corresponent.

Participació en la competició INTER-

CICLES de CAFEMN a una localitza-

ció concreta de Catalunya.

Diferents xerrades amb especialis-

tes del sector.

Què us oferim 

    —
• Instal·lacions esportives de qualitat  

 a diferents punts de la ciutat.

• Atenció individualitzada amb  

 alumnes i famílies.

• Privilegiada ubicació propera al Parc  

 Natural de Sant Llorenç del Munt.

• Estades, sortides i tallers setmanals.

• Entorn Google Apps For Education

• Plataforma digital Clickedu.

• Aules equipades amb les darreres  

 tecnologies aplicades a la docència.

• Projecte de mobilitat internacional:  

 Pràctiques en empreses estrangeres  

 a través de beques Erasmus+.

• Convenis de pràctiques persona- 

 litzats.

 Joaquima Vedruna Terrassa 

Fem de l’esport 
la teva professió 

—
La nostra escola, amb una llarga trajectòria en l’àmbit esportiu, 

imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Guia en el medi na-

tural i de temps de lleure (LOE)”, CAFEMN i el Cicle Formatiu de 

Grau Superior “Ensenyament i Animació Socioesportiva.”, EAS.

Donem una gran importància a la vivencialitat de les activitats 

realitzades, cosa que es reflecteix en el caire eminentment 

pràctic de la gran majoria de matèries impartides, interactuant 

amb el nostre entorn més immediat.

Disposem de les darreres dotacions tecnològiques aplicades a 

l’aula, amb un benefici directe en l’aprenentatge dels alumnes.

EAS

      —
Mòdul 1: Valoració Condició  Física i 

Primers Auxilis.

Mòdul 2: Dinamització Grupal.

Mòdul 3: Planificació de l’Animació 

Socioesportiva.

Mòdul 4: Metodologia de l’Ensenya-

ment d’Activitats Fisicoesportives.

Mòdul 5: Activitats Fisicoesportives 

individuals.

Mòdul 6: Activitats d’oci i temps 

lliure.

Mòdul 7: Activitats Fisicoesportives 

d’Implements.

Mòdul 8: Activitats Fisicoesportives 

d’Equip.

Mòdul 9: Jocs i Activitats Fisicorecre-

atives i d’Animació Turística.

Mòdul 10: Activitats Fisicoesporti-

ves per a la Inclusió Social.

Mòdul 11: Formació i Orientació 

Laboral.

Mòdul 12: Empresa i Iniciativa Em-

prenedora.

Mòdul 13: Anglès.

Mòdul 14: Projecte d’Ensenyament i 

Ensenyament Socioesportiva.

Mòdul 15: Formació en centres de 

treball.

—
ACTIVITATS INCLOSES AL CICLE

Aventura Platja: 4 dies d’activitats 

esportives i de lleure a la platja.

Aventura Muntanya: 4 dies d’activi-

tats d’aventura a diferents localitza-

cions amb personal especialitzats.

Aventura Mar: 4 dies amb pensió 

complerta realitzant activitats de 

mar.

Formació específica amb la Creu 

Roja sobre el DEA amb l’acreditació 

corresponent.

Participació en diferents competici-

ons entre escoles EAS.

Diferents xerrades amb especialis-

tes del sector.

Formacions externes com: cinturó 

groc de Judo, Ultimate…


