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ANNEX V 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: ANIMACIÓ FISICOESPORTIVA I RECREATIVA 
 
Codi: AFDA0211 
 
Família professional: Activitats físiques i esportives 
 
Àrea professional: Activitats fisicoesportives recreatives 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
AFD509_3 Animació fisicoesportiva i recreativa (RD 146/2011, de 4 de febrer) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i 
recreatius. 
UC1659_3: Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a tot tipus de persones usuàries. 
UC1095_3: Organitzar i desenvolupar activitats culturals amb finalitats d'animació 
turística i recreativa. 
UC1096_3: Organitzar i desenvolupar vetllades i espectacles amb finalitats d'animació. 
UC0272_2: Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d’emergència. 
 
Competència general: 
 
Elaborar, gestionar i promocionar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius i organitzar, 
dinamitzar i dirigir els esdeveniments i activitats que el constitueixen, adreçats a tot tipus de 
persones  usuàries, adaptant-los a les característiques del medi i a les característiques i expectatives 
de les i dels participants, garantint la seguretat en tot moment i aconseguint la plena satisfacció dels 
usuaris i usuàries, en els límits de cost previstos. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
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Desenvolupa la seva activitat professional tant en l'àmbit públic, ja siguin administracions generals, 
autonòmiques o locals, organitzacions no governamentals, fundacions, així com en entitats de 
caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis turístics i 
d'animació esportiva. La seva activitat es desenvolupa en pistes poliesportives, entorns naturals i 
locals condicionats, en ajuntaments, empreses de serveis esportius, empreses de turisme actiu, 
empreses turístiques, hotels, càmpings, balnearis, campaments, empreses de manteniment 
d'infraestructures i/o gestió esportiva, clubs i associacions esportivorecreatives i de lleure, gimnasos, 
comunitats de veïns, centres educatius i instal·lacions afins. 
 
Sectors productius: 
 
S'ubica al sector de l'esport, al subsector de l'esport recreatiu; lleure i temps lliure, i turisme. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
Animador/a fisicoesportiu i recreatiu/iva. 
Coordinador/a d'activitats d'animació esportiva. 
Monitor/a d'activitats fisicoesportives i recreatives en campaments. 
 
Requisits necessaris per a l'exercici professional: 
 
Els establerts segons la legislació vigent publicats en les normatives i decrets de cada una de les 
comunitats autònomes d'Espanya. 
 
Durada de la formació associada: 590 hores 
  
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1658_3 (Transversal): Projectes d'animació fisicoesportius i recreatius (90hores). 
MF1659_3: Esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i recreativa (150 hores). 
● UF1937: Organitzar i gestionar esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i 
recreativa (60 hores). 
● UF1938: Dirigir i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i 
recreativa (90 hores). 
MF1095_3: Tallers i activitats culturals amb finalitats d'animació turística i recreativa (70 hores). 
MF1096_3: Vetllades i espectacles amb finalitats d'animació (120 hores). 
● UF1939: Concretar i organitzar vetllades, espectacles i esdeveniments amb finalitats d’animació 
(40 hores). 
● UF1940: Dirigir i conduir vetllades i espectacles amb finalitats d'animació (80 hores). 
MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores). 
 
MP0408: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'animació fisicoesportiva i recreativa (120 
hores). 
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II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: ELABORAR, GESTIONAR, PROMOCIONAR I AVALUAR PROJECTES D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIUS I RECREATIUS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1658_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Realitzar l'anàlisi prospectiva i diagnòstica del context d'intervenció per desenvolupar i ajustar 
el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, prèvia recopilació i tractament de la informació 
rellevant. 

CR1.1 La informació i documentació per elaborar el projecte es busca, recopila i selecciona, 
realitzant els tràmits oportuns i utilitzant les tècniques per a la seva obtenció, conforme a la 
legislació vigent. 
CR1.2 Els recursos per a la recollida d'aquesta informació se seleccionen o, en el seu cas, 
s'elaboren aplicant la metodologia a l'ús per obtenir dades sobre: 
- Les característiques, necessitats i interessos de les persones usuàries. 
- Els espais oberts i/o instal·lacions. 
- Els accessos i serveis adaptats a les persones usuàries amb discapacitat. 
- Els recursos materials disponibles. 
- Les ajudes tècniques que requereixen les persones usuàries amb discapacitat. 
- Les expectatives i directrius de l'entitat, grup o persona usuària demandant del servei. 
- Els possibles suports i/o subvencions oficials per a la tipologia del servei demandat. 
CR1.3 Les característiques de les persones usuàries es determinen, identificant: 
- Nivell de desenvolupament motor (habilitats i destreses motrius). 
- Nivell de condició física i biològica. 
- Estat afectivo-emocional. 
- Interessos i motivacions. 
- Grau d'autonomia personal, especialment si presenten alguna discapacitat. 
- Problemes de percepció i interpretació de la informació. 
- Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació a utilitzar. 
CR1.4 el sector i activitat econòmica, les directrius i expectatives de l’entitat demandant del 
servei i l'espai d'intervenció s'identifiquen, analitzant els elements diferenciadors, competitius i 
econòmics per adaptar el desenvolupament del projecte als esmentats elements. 
CR1.5 La informació seleccionada per a l'elaboració del projecte: 
- Es contrasta amb la provinent de projectes anteriors. 
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- S'interpreta i processa, especificant de forma jerarquitzada les referències clau per al 
desenvolupament global del projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
CR1.6 L'anàlisi diagnòstica i prospectiva es realitza a partir de la informació obtinguda i es 
registra en un informe, junt amb totes les dades de referència, conforme al model i suport físic 
que permetin el seu ús, consulta i aplicació funcional en el desenvolupament de totes les fases 
del projecte d'animació fisicoesportiva. 

 
RP2: Elaborar el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, per presentar-lo a la persona client o 
institució demandant, conforme al model de projecte establert pels dits demandants i serveis 
requerits. 

CR2.1 Les àrees i/o departaments de l'entitat demandant del servei que puguin intervenir en el 
desenvolupament del projecte s'identifiquen per a la seva coordinació amb la resta de les 
accions i processos que componen la totalitat del projecte d'animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
CR2.2 Els objectius, activitats, metodologia i tècniques i instruments d’avaluació es determinen 
a partir de l'anàlisi prospectiva i diagnòstica realitzada, arribant a un grau de concreció que 
permeti personalitzar-los conforme a les característiques dels i de les participants, de forma 
singular quan aquests presentin algun tipus de discapacitat. 
CR2.3 La infraestructura, instal·lacions, recursos humans i materials, per al desenvolupament 
del projecte es determinen en funció de l'entorn en el qual s’ha de desenvolupar dit projecte, 
identificant les barreres arquitectòniques i necessitats d'adaptació en mitjans i instal·lacions, i 
ajudes tècniques que es necessiten en funció de les possibilitats d'autonomia de tots els 
usuaris i usuàries en el desenvolupament de les activitats programades. 
CR2.4 Les mesures i recursos per garantir la seguretat en el desenvolupament de l'activitat 
s'estableixen de manera que es redueixi al màxim el risc de lesions i/o els accidents. 
CR2.5 Les pautes per fomentar les relacions interpersonals així com les estratègies per 
assegurar la integració dels i de les participants amb discapacitat es preveuen i registren en el 
projecte, delimitant el tipus i grau de discapacitat que poden assumir-se en les activitats que es 
proposen en la programació. 
CR2.6 L'estructura i estil d'elaboració del projecte s'ajusten a la necessitat de concreció i 
flexibilitat, permetent integrar subprogrames i/o activitats de diferent naturalesa i afinitat amb 
els possibles sectors implicats (esportiu, turístic i sociocultural, entre d'altres). 
CR2.7 El document del projecte es redacta i s'elabora adjuntant el pressupost econòmic i tota 
aquella informació i documentació que es consideri rellevant per a la seva presentació i 
consulta. 
CR2.8 El projecte es presenta a la persona clienta o institució que l'ha sol·licitat, argumentant 
el seu plantejament i fortaleses i realitzant, en el seu cas, les variacions oportunes en funció de 
les necessitats que aquesta persona o institució posi de manifest. 

 
 
RP3: Gestionar els recursos humans i materials i coordinar les accions de desenvolupament del 
projecte així com la seva promoció i difusió conforme als objectius i al pressupost establerts, per 
proporcionar el suport logístic que asseguri la seva viabilitat en els paràmetres definits. 
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CR3.1 La gestió per a la disponibilitat dels espais i/o instal·lacions i dels recursos expressats en 
el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu es realitza, comprovant el seu estat d'utilització 
per al desenvolupament de les activitats programades en dit projecte i la seva adequació a la 
legislació vigent. 
CR3.2 L'equip de tècnics es configura i coordina conforme a les especificacions del projecte, la 
naturalesa de les activitats a desenvolupar i la tipologia dels i de les participants. 
CR3.3 El pla de comunicació i promoció de les activitats d'animació s'elabora, especificant: 
- Els mitjans i suports. 
- Les estratègies de difusió. 
- El cost econòmic adaptat al pressupost global del projecte. 
CR3.4 Els suports de comunicació s'adapten a les característiques i necessitats dels i de les 
participants, especialment quan presenten alguna limitació perceptiva, incloent la informació 
relativa a la vestimenta i el material personal que els usuaris i usuàries hauran d'utilitzar durant 
el desenvolupament de les activitats. 
CR3.5 La preparació dels tècnics i les tècniques que participaran en les accions promocionals 
s'organitza i duu a terme, verificant els mètodes i tècniques que hauran d'utilitzar-se. 

 
RP4: Avaluar el desenvolupament del projecte, la seva execució i el nivell de qualitat del servei 
prestat, per a la seva anàlisi i millora en l'aplicació de models similars en projectes futurs. 

CR4.1 Els instruments, materials i tècniques per al seguiment i avaluació s'elegeixen i/o 
adapten en congruència amb allò estipulat en el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
permetent obtenir una informació objectiva sobre el procés i els resultats, especialment pel 
que fa al grau de satisfacció de les persones usuàries. 
CR4.2 Els criteris d'avaluació es defineixen de manera que permetin recollir periòdicament 
informació sobre la qualitat del projecte i grau de satisfacció de l'entitat i dels usuaris i 
usuàries. 
CR4.3 La seqüència temporal i el protocol d'avaluació es determinen concretant les tècniques i 
instruments que s'utilitzen en cada ocasió. 
CR4.4 L'informe basat en les dades obtingudes en el procés d'avaluació, s'elabora i presenta 
segons el procediment establert i en els terminis previstos, per facilitar la presa de decisions i 
perquè serveixi de referència en l'elaboració de futurs projectes de característiques similars. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Espai de feina i dotació de mobiliari i accessoris d'oficina, equips informàtics amb connexió a 
Internet, equips de comunicació telefònica i fax. Manuals de gestió de la informació. Manuals 
d'elaboració de documents (llibre d'estil). Formularis de recollida d'informació. 
 
Productes i resultats 
Projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa elaborats, factibles i atractius en l'àmbit de 
competència de l'organització. Planificació eficaç del sistema d'actuació, comprovació i millora dels 
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mètodes i procediments. Motivació de l'equip humà, captació i fidelització de la clientela. Millora en 
els resultats econòmics. 
 
Informació utilitzada o generada 
Pla estratègic de l'empresa. Informació impresa o en suports magnètics de l’àrea territorial i sector 
socioproductiu sobre el que s'actua. Informació economicoadministrativa de l'empresa o entitat, pla 
de qualitat de dita empresa, manual i normativa interna de l'esmentada entitat, documentació 
recollida en els suports previstos per a això. Documentació relativa a habilitats socials, tècniques de 
feina amb grups, dinàmiques de grup, programació i avaluació de projectes. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: ORGANITZAR I DINAMITZAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A TOT TIPUS D'USUARIS I USUÀRIES 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1659_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Interpretar i concretar el projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa, delimitant tots els 
elements que el componen, per aconseguir un grau de detall i operativitat que permeti la seva 
execució pràctica i real. 

CR1.1 El projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa s'interpreta, identificant els elements i 
aspectes susceptibles d'un major nivell de concreció per aconseguir la seva completa 
operativitat. 
CR1.2 Les característiques, necessitats i expectatives dels usuaris i usuàries en relació a les 
activitats s'identifiquen i tenen en compte, especialment en el cas d’aquells que presentin 
alguna limitació en l'àmbit de la seva autonomia personal, realitzant un seguiment 
individualitzat de cada un dels components del grup. 
CR1.3 Els aspectes logístics (horaris, espais, instal·lacions, recursos, tasques i agrupació de 
participants) es detallen, distribueixen i expliciten, per potenciar una participació màxima, 
conforme a les directrius del projecte de referència. 
CR1.4 Els esdeveniments, activitats i jocs, així com les estratègies metodològiques per al seu 
desenvolupament, es concreten tenint en compte la condició física de les persones usuàries, 
els seus interessos, necessitats i possibles limitacions. 
CR1.5 Els esdeveniments, activitats i jocs s'agrupen en sessions respectant l'estructura tipus 
habitual: escalfament, nucli i tornada a la calma, amb una durada i corba d'intensitat adaptada 
als objectius formulats. 
CR1.6 Els protocols de seguretat i de prevenció de riscos relatius a la seva àrea de 
responsabilitat, es desenvolupen, adapten i expliciten en concordança amb les directrius 
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generals del projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa, coordinant les intervencions dels 
tècnics i operaris implicats. 
CR1.7. Les alternatives davant de possibles contingències en relació amb els usuaris i usuàries, 
espais i recursos materials s'estableixen, preveient les diferents possibilitats que puguin 
anticipar-se. 

 
RP2: Verificar i supervisar la disponibilitat i idoneïtat dels espais oberts, instal·lacions i recursos 
materials, per assegurar-se que els valors dels seus paràmetres d'ús responen als criteris 
d'operativitat i seguretat previstos en el projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa de 
referència. 

CR2.1 Els espais oberts i/o instal·lacions es revisen in situ abans de la seva utilització, 
comprovant que es troben en les condicions previstes per a la seva utilització, identificant els 
perills i prenent les mesures per a la seva solució o prevenció. 
CR2.2 Les dificultats que per a alguns i algunes participants amb discapacitat poden 
representar el mobiliari i el material a utilitzar durant les sessions, es detecten i corregeixen o, 
en el seu cas, es proposen les accions per a la seva correcció. 
CR2.3 El material per realitzar les activitats: 
- Es revisa comprovant que està en condicions d'ús. 
- S'organitza la col·locació i distribució i, en el seu cas, es realitza abans del començament de 
cada sessió. 
- S'organitza la recollida i col·locació i, en el seu cas, es desa després del seu ús als llocs indicats 
assegurant la seva conservació i seguretat. 
CR2.4 Els mitjans auxiliars de comunicació es comprova que es troben operatius i accessibles 
per poder sol·licitar ajuda immediata en cas de succeir alguna situació d'emergència. 
CR2.5 La vestimenta, materials personals i ajudes tècniques per a aquells usuaris i usuàries que 
en requereixin es comprova que són apropiats a través d'una supervisió directa i personal, i 
que es troben en condicions d'ús per al desenvolupament de l'activitat. 
CR2.6 Els mitjans i recursos relatius als protocols de seguretat i de prevenció de riscos en la 
seva àrea de responsabilitat se supervisen sobre el terreny, comprovant que es troben en estat 
d'ús i operativitat. 
CR2.7 Les mesures de seguretat per al desenvolupament de l'activitat s’estableixen i preparen 
per reduir el risc de lesions i/o accidents, d’acord amb les directrius establertes en el projecte 
de referència i amb les contingències detectades. 

 
RP3: Atendre la persona usuària, segons les directrius marcades per l'entitat demandant del servei i 
els procediments establerts per l'entitat subministradora de dit servei per garantir la satisfacció i 
gaudi de les i dels participants. 

CR3.1 El comportament del tècnic o de la tècnica s'ajusta als criteris establerts en el projecte 
d'animació fisicoesportiva i recreativa, donant una imatge concorde amb el context i amb les 
directrius marcades per l'entitat. 
CR3.2 La informació sobre les normes d'utilització, desenvolupament i gaudi de les activitats i 
instal·lacions és clara i concreta, escollint el canal que afavoreixi la comunicació i propiciant la 
confiança de la persona usuària des del primer moment. 
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CR3.3 Es verifica que s'han realitzat les accions promocionals i informatives previstes en el 
projecte o, en el seu cas, es realitzen a fi d'aconseguir la participació i implicació dels i de les 
participants. 
CR3.4 Les reclamacions presentades per la clientela són ateses amb una actitud segura i 
positiva i estil assertiu, segons els criteris i procediments establerts, informant el client o la 
clienta del procés de reclamació. 
CR3.5 La satisfacció de la persona usuària s'aconsegueix a través del clima creat i de la pròpia 
dinàmica i consecució dels objectius de cada una de les sessions. 
CR3.6 La recepció i comiat de la persona usuària es realitzen de forma activa i estimuladora cap 
a l'activitat, propiciant que la relació sigui espontània i natural. 

 
RP4: Dirigir i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva, utilitzant una 
metodologia pròpia d'animació en aquest àmbit d'intervenció, de manera que resultin segures i 
satisfactòries per als i per a les participants. 

CR4.1 La presència dels i de les participants, tècnics i auxiliars s'identifica, organitzant les 
adaptacions i realitzant els ajustos pertinents per suplir l’absència d'algun d'ells. 
CR4.2 La informació que es transmet als i a les participants sobre l'ús i conservació del lloc de 
l'activitat, els recursos materials i la indumentària, és completa, clara, precisa i adaptada a les 
seves característiques. 
CR4.3 Les activitats es desenvolupen utilitzant la metodologia d'animació seleccionada, 
encomanant a l'auxiliar el tipus d'intervenció requerida, adaptant el nivell d'intensitat i 
dificultat a les característiques i necessitats dels i de les participants i corregint in situ els errors 
que es detectin. 
CR4.4 La realització dels exercicis i la utilització dels materials es demostren, puntualitzant els 
detalls, anticipant els possibles errors d’execució i assegurant-se que les indicacions són 
compreses. 
CR4.5 La ubicació del tècnic o de la tècnica durant tota l'activitat li permet controlar visualment 
a tot el grup i donar les instruccions amb claredat a tots els i les participants, aconseguint: 
- La comprensió de les seves indicacions per part de cada participant, en cada moment. 
- Mantenir la seguretat de l'activitat, anticipant-se a les possibles contingències. 
- Intervencions eficaces. 
CR4.6 Els materials es controlen durant l'activitat per garantir el seu ús en condicions de 
seguretat i es recullen i emmagatzemen en acabar la sessió, aplicant el tractament conforme a 
les seves necessitats específiques, preveient la seva reposició en cas necessari. 
CR4.7 La dinàmica relacional en el desenvolupament de l'activitat es controla, detectant els 
possibles inconvenients i/o inhibicions que pertorbin les relacions interpersonals del grup, 
posant en acció estratègies específiques per corregir-los, promovent entre els seus 
components que la cordialitat, desinhibició i participació siguin màximes. 
CR4.8 Les normes de règim intern de les instal·lacions i, en el seu cas, les de respecte a l’entorn 
natural, se segueixen durant el desenvolupament de les activitats i en els períodes de descans. 
CR4.9 Les conductes que no afavoreixin el desenvolupament de l'activitat s'analitzen i 
corregeixen aplicant tècniques específiques segons la gravetat o perillositat de la conducta i 
seguint les directrius de l'entitat. 
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RP5: Realitzar el seguiment dels esdeveniments, activitats i jocs, tant del procés com dels resultats, 
aplicant les tècniques i instruments per avaluar la seva idoneïtat i adequació als objectius establerts. 

CR5.1 Les directrius sobre l'avaluació de l'activitat s'apliquen, prioritzant els aspectes relatius a 
estratègies, tècniques, instruments i periodicitat, entre d'altres. 
CR5.2 Els instruments previstos per al seguiment i avaluació de l’activitat s'apliquen en el 
moment i en les condicions establertes conforme a les tècniques i estratègies programades, 
seguint les pautes marcades per l’organització, reglament o organismes competents. 
CR5.3 Les incidències produïdes durant l'esdeveniment o activitat es recullen i s'incorporen al 
procés avaluatiu, conforme a les directrius i model proposats en el projecte de referència. 
CR5.4 La informació sobre la pròpia activitat i els seus resultats es facilita a les persones 
usuàries o tutors legals i es comunica al coordinador en la forma i terminis establerts. 
CR5.5 La informació generada a tot el procés de seguiment avaluatiu s'analitza i presenta de 
forma coherent amb el model proposat en el projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa, 
elaborant, en el seu cas, informes per a la seva consulta per tècnics i persones usuàries i per a 
la seva utilització en l'elaboració de futures programacions. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equips informàtics. Mitjans, material informàtic i equips d'oficina. Instal·lacions convencionals i no 
convencionals (piscines d'esbarjo, platges, terrasses, parcs, espais amplis coberts o a l'aire lliure, 
poliesportius, gimnasos, ludoteques i instal·lacions afins incloses en complexos turístics, entre 
altres). 
 
Productes i resultats 
Bateries i fitxers d'esdeveniments, activitats i jocs d'animació. Direcció, control i dinamització 
d'esdeveniments, activitats i jocs d'animació. Motivació i animació dels usuaris i usuàries. Preparació 
del material i les instal·lacions, o el medi on es desenvolupen les activitats. Protocols d'actuació en 
l'anticipació de riscos. Aplicació d'instruments i estratègies d'avaluació i seguiment de les activitats. 
Memòries. 
 
Informació utilitzada o generada 
Documentació tècnica d'equips i materials. Informes i dades dels usuaris i usuàries. Projecte i/o 
programació de l'activitat. Memòries. Fitxers d'esdeveniments, activitats i jocs. Bateries de jocs. 
Informació turística general. Normativa de seguretat. Bibliografia específica de consulta. Guies de 
recursos ludicorecreatius. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: ORGANITZAR I DESENVOLUPAR ACTIVITATS CULTURALS AMB FINALITATS 
D'ANIMACIÓ TURÍSTICA I RECREATIVA 
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Nivell: 3 
 
Codi: UC1095_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Programar activitats d'animació cultural, en contextos d'animació turística, assegurant 
l'adequació al col·lectiu al qual van adreçades i a les característiques i condicions de l'àmbit en el 
qual es desenvoluparan. 

CR1.1 Les activitats es dissenyen, atenent a les característiques i demandes dels i de les 
participants i de l'entorn en el qual es realitzaran. 
CR1.2 Per a cada activitat es defineixen: 
- Objectius. 
- Fases de desenvolupament. 
- Temporalització. 
- Necessitats de recursos humans i materials. 
- Suports de promoció i comunicació. 
- Procediments i mitjans d'avaluació. 
CR1.3 El pressupost assignat a l'activitat es concreta i controla d’acord amb els procediments 
establerts. 
CR1.4 Les tasques i responsabilitats es concreten i s'assignen a les persones que participaran 
en l'activitat. 
CR1.5 La promoció i comunicació concretes de les activitats s’implementen, utilitzant tècniques 
específiques i en el marc del pla general de comunicació. 
CR1.6 Els espais que s'utilitzaran per al desenvolupament de l'activitat es condicionen. 
CR1.7 Els materials necessaris per al bon funcionament de l'activitat es preveuen. 
CR1.8 Els i les professionals adequats per dur a terme determinades accions s'identifiquen i es 
proposa la seva contractació, a fi d'aconseguir el perfecte desenvolupament de l'activitat 
cultural. 
 

RP2: Organitzar els recursos i mitjans necessaris per a l'adequat desenvolupament de l’activitat 
cultural i compliment dels objectius programats. 

CR2.1 Els espais necessaris es trien i es comprova el seu estat d'ús, per assegurar la seva 
disponibilitat i adequació a l'activitat que es proposa. 
CR2.2 Els materials i equips necessaris per garantir el bon desenvolupament de l'activitat són 
objecte de provisió. 
CR2.3 Les possibles dificultats i problemes en l'execució de l'activitat i els mitjans necessaris 
per a la seva resolució es preveuen. 
CR2.4 Les sortides o excursions es realitzen: 
- Formalitzant la documentació derivada de la contractació de serveis de transport i 
manutenció, i dels permisos, entrades o altres aspectes relacionats. 
- Preparant el material i documentació necessaris per al bon desenvolupament 
de l'activitat. 
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- Comprovant les condicions de seguretat i accessibilitat a fi d’adaptar-les a les necessitats dels 
i de les participants. 
CR2.5 Els arxius existents s'ordenen, revisen i actualitzen en cas d’activitats de lectura, cinema-
fòrum, vídeo-fòrum, audicions musicals i altres de semblant naturalesa, per adequar-les a les 
característiques dels i de les participants. 

 
RP3: Dirigir activitats d'animació cultural, aplicant tècniques de dinamització de grups en contextos 
turístics i recreatius, de manera que resultin atractives per a tots els i les participants. 

CR3.1 L'estat d'equips, materials i espais que s'utilitzaran es supervisa i, en el seu cas, s’adequa 
a l'activitat. 
CR3.2 La participació de les persones i professionals externs, la presència dels quals resulta 
necessària per al desenvolupament de l'activitat, es comprova. 
CR3.3 Les tècniques d'organització i animació de xerrades, col·loquis, projeccions, exposicions, 
tallers i altres activitats culturals s'utilitzen adaptant-les al medi i als i a les participants. 
CR3.4 S'informa els i les participants, de manera clara i precisa, sobre els objectius, continguts i 
procediments de l'activitat. 
CR3.5 Les contingències que es puguin presentar i que afectin el desenvolupament de 
l'activitat es resolen o es procura la seva resolució. 
CR3.6 Els equips i materials s'utilitzen vetllant pel seu bon ús i manteniment. 
CR3.7 S'informa els i les participants dels resultats de l'activitat quan així es requereixi. 
CR3.8 Les activitats senzilles es realitzen: 
- Explicant els modes d'utilització d'estris i materials. 
- Demostrant per part de l'animador o l’animadora la forma de realitzar-les, si fos necessari. 
- Comprovant que tots els i les participants han comprès la manera de realitzar-ho. 
- Detectant i corregint els errors d'execució. 
 

RP4: Avaluar els resultats de les activitats per conèixer el nivell de satisfacció dels i de les 
participants i el grau de compliment dels objectius previstos. 

CR4.1 S'estableixen instruments d'avaluació adequats a les activitats i a les característiques 
dels i de les participants.  
CR4.2 S'avaluen els elements que configuren l'activitat tals com els espais, els instruments i 
materials, les persones implicades, el desenvolupament de l'activitat i els elements 
complementaris. 
CR4.3 S'elaboren els informes pertinents segons els criteris i procediments establerts. 
CR4.4 S'estableixen els mecanismes necessaris per millorar els aspectes que el propi procés 
d'avaluació aconselli.  

 
Context professional: 
 
Mitjans de producció: 
Programació d'ofertes i activitats. Inventaris de material. Equipament i espais per a activitats 
culturals, com instal·lacions de llum i so, sales de convencions, salons, tallers artesans i espais 
disponibles per a la lectura, entre d'altres. Equips ofimàtics. Equips de bricolatge. Fitxes tècniques de 
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les activitats. Guies de recursos culturals i turístics. Arxius de fons de lectura. Equips i productes 
audiovisuals. Material gràfic. Material per a preparació d'exposicions. Materials artesans com argila, 
fils i teles, entre altres. 
 
Productes i resultats: 
Programa d'activitats d'animació cultural amb finalitats turístiques i recreatives. Fitxers d'activitats 
culturals. Preparació de material per al desenvolupament d’activitats culturals. Motivació i animació 
dels i de les participants. Organització i desenvolupament d'activitats d'animació cultural. Avaluació 
de resultats. Memòries. 
 
Informació utilitzada o generada: 
Objectius del departament. Informe de característiques de l'entitat o establiment. Coneixement del 
tipus de demanda en cada període d'ocupació. Qüestionaris per a la clientela. Bibliografia específica. 
Guia de recursos culturals i turístics. Fitxer d'activitats. Manuals d'ús d'aparells, catàlegs i revistes 
especialitzades. Informació turística general. Bibliografia específica de consulta. 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: ORGANITZAR I DESENVOLUPAR VETLLADES I ESPECTACLES AMB FINALITATS 
D'ANIMACIÓ 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1096_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Concretar, a partir de la programació general, activitats de vetllades i espectacles que s'adeqüin 
als interessos dels i de les participants i a les característiques de l'establiment en el qual es 
desenvoluparan. 

CR1.1 Els recursos i mitjans de que es disposa s'identifiquen per poder programar les activitats. 
CR1.2 La tipologia dels clients i clientes a qui va destinada l'activitat s’estima, tenint en compte 
la seva nacionalitat, edat, temps d’estada, nivell socioeconòmic i interessos, entre altres. 
CR1.3 Les activitats de vetllades i espectacles s'adapten a la temporada i estació de l'any en 
què es desenvoluparà el programa. 
CR1.4 La concreció de la programació d'activitats i espectacles es realitza tenint en compte les 
necessitats de diversió dels i de les participants i, a la vegada, els interessos de l'establiment 
quant a potenciació del consum intern i fidelització de la clientela. 
CR1.5 En cas de contingències no previstes, com ara inclemències climatològiques o d'un altre 
tipus, es preveuen alternatives a les activitats programades. 
CR1.6 La prestació de serveis externs d'activitats artístiques i d’espectacles es preveu, 
proposant, en el seu cas, la seva contractació per a l’enriquiment del programa d'activitats. 
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CR1.7 La promoció i comunicació concretes de les activitats s’implementen, utilitzant tècniques 
específiques en el marc del pla general de comunicació. 
CR1.8 Per a cada activitat es defineixen i emplenen en fitxes d'activitat: 
- Objectius. 
- Fases de desenvolupament. 
- Temporalització. 
- Necessitats de recursos humans i materials. 
- Suports de promoció i comunicació. 
- Procediments i mitjans d'avaluació. 

 
RP2: Supervisar i organitzar els recursos humans i materials necessaris per garantir el bon 
desenvolupament de l'activitat, comprovant la seva adequació a les directrius expressades en el 
projecte d'animació de referència. 

CR2.1 El guió de l'activitat s'elabora, determinant el tipus d'activitat i els seus objectius 
específics, i emplenant la fitxa tècnica, tenint en compte, entre altres aspectes: 
- La temporalització. 
- La música. 
- El vestuari. 
- La decoració. 
- L'escenografia. 
- Els materials específics. 
- Els premis i reconeixements. 
- Les necessitats de col·laboració interdepartamental. 
- Els sistemes i mètodes d'avaluació i control. 
CR2.2 Els assajos pertinents es fixen i convoquen de manera que no interfereixin amb la resta 
d'activitats programades. 
CR2.3 Els diferents rols es reparteixen entre les persones que participaran tenint en compte, 
per a cada cas, la seva idoneïtat segons la finalitat proposada. 
CR2.4 L'espai en el qual tindrà lloc l'activitat es prepara, adequant-lo a les necessitats del guió. 
CR2.5 L'espai es decora amb creativitat, tenint en compte les exigències del guió i rendibilitzant 
els recursos disponibles. 
CR2.6 El material necessari per a la seva execució es prepara i disposa seguint les indicacions 
del guió. 
CR2.7 Els premis i altres reconeixements, en el seu cas, es preveuen segons les indicacions del 
guió. 
CR2.8 Les mesures específiques de seguretat per a la preparació i desenvolupament de 
l'activitat es determinen. 

 
RP3: Conduir i executar les vetllades i espectacles de manera que resultin atractius i s'aconsegueixin 
els objectius proposats, utilitzant la metodologia pròpia de l'animació en aquest àmbit d'intervenció, 
de manera que resultin segurs i satisfactoris per als i per a les participants. 

CR3.1 Els materials, equips i espais que s'utilitzaran es comproven, assegurant el seu bon estat 
i disposant-los per a la seva utilització. 
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CR3.2 La presència i disposició de totes les persones que participaran en l'activitat es 
comprova, realitzant, en el seu cas, les substitucions oportunes. 
CR3.3 El desenvolupament i contingut de l'activitat es comunica al públic en la forma prevista 
segons els objectius del guió. 
CR3.4 L'activitat s'executa respectant el guió previst, tenint en compte tothora els i les 
participants i al públic a qui va dirigida, adaptant-la, en el seu cas, a les circumstàncies i 
eventualitats de la representació. 
CR3.5 Els temps i pauses que s'hagin fixat en el guió es respecten, adequant-los, en el seu cas, 
als interessos i necessitats del públic i als objectius econòmics de l'empresa. 
CR3.6 Les tècniques de comunicació i motivació s'utilitzen per aconseguir tothora l'atenció del 
públic i el compliment dels objectius. 
CR3.7 En cas de contingències no previstes es recorre a la improvisació per salvar l'eventualitat 
amb naturalitat, creativitat i bon gust. 
CR3.8 Els materials, aparells i equips s'utilitzen de manera eficaç, contribuint a la seva durada i 
bon funcionament. 
CR3.9 Finalitzada l'activitat, s'acomiada els i les participants, reconeixent la seva col·laboració, 
incentivant la seva futura participació i intentant mantenir l’interès del públic assistent. 
CR3.10 Els resultats de l'activitat, si n'hi hagués, i les activitats del dia següent s'anuncien 
responent, en el seu cas, a requeriments concrets d’informació per part del públic. 
CR3.11 Les mesures específiques de seguretat en la preparació i desenvolupament de 
l'activitat s'apliquen. 
 

RP4: Realitzar el seguiment de vetllades i espectacles, tant del procés com dels resultats, aplicant 
tècniques i instruments per avaluar la seva idoneïtat i adequació als objectius establerts, així com el 
grau de satisfacció dels i de les participants. 

CR4.1 Les eines d'avaluació que permetin recollir la informació necessària amb suficient 
fiabilitat es dissenyen. 
CR4.2 Els sistemes de recollida de dades que ens permetin prendre decisions, a partir 
d'informació fiable, es desenvolupen. 
CR4.3 Les dades obtingudes s'estimen i es proposen els canvis necessaris per corregir les 
desviacions observades. 
CR4.4 Els informes pertinents s'elaboren segons criteris i procediments establerts, per adaptar 
les activitats a la demanda i a necessitats expressades pels i per les participants. 
CR4.5 Els protocols d'actuació establerts en la recollida s'apliquen perquè els espais i materials 
quedin utilitzables per a activitats posteriors. 
CR4.6 Els mecanismes necessaris per millorar els aspectes que el propi procés d'avaluació 
aconselli, s'estableixen. 

 
Context professional: 
 
Mitjans de producció: 
Programació d'ofertes i activitats de vetllades i espectacles. Inventaris de material. Equipament i 
espais per a vetllades i espectacles, com instal·lacions de llum i so, discoteca, sales de festa, sales de 
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convencions i salons, entre altres. Equips ofimàtics. Equips de bricolatge. Equips i productes 
audiovisuals. Material gràfic. Material escenogràfic. Vestuari i attrezzo. Fitxa tècnica d'activitat. 
 
Productes i resultats: 
Promoció del programa i de les activitats d'animació. Programes d’activitats d'animació de vetllades i 
espectacles. Motivació i animació dels i de les participants. Preparació i control d'equips, materials i 
instal·lacions. Supervisió, organització i desenvolupament de les activitats d'animació de vetllades i 
espectacles. Motivació i animació dels usuaris i usuàries. Compliment d'objectius. Avaluació 
d'objectius i resultats. 
 
Informació utilitzada o generada: 
Guions. Objectius del departament. Informe de característiques de l'establiment, així com del 
funcionament dels departaments o àrees implicades. Característiques de la demanda en cada 
període d'ocupació. Arxiu d'activitats. Bibliografia específica. Manuals d'ús d'aparells adequats. 
Informació sobre artistes i representants d'espectacles. Catàlegs i revistes especialitzades. Fitxers 
d’activitats. Programació general d'animació. 
 
Unitat de competència 5 
 
Denominació: ASSISTIR COM A PRIMER INTERVINENT EN CAS D'ACCIDENT O SITUACIÓ 
D'EMERGÈNCIA 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0272_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Buscar signes d'alteracions orgàniques segons els protocols establerts com a primer intervinent. 

CR1.1 S'estableix comunicació amb la persona accidentada, si és possible, per demanar 
informació sobre el seu estat i les causes de l'accident. 
CR1.2 S'interroga les persones de l'entorn amb deferència i respecte, per completar la 
informació sobre l'esdeveniment. 
CR1.3 La permeabilitat de la via aèria, ventilació, circulació i nivell de consciència es 
comproven. 
CR1.4 El servei d'atenció d'emergències, en cas de necessitat, és informat dels resultats de la 
revisió realitzada, consultant les maniobres que s’han d’aplicar i sol·licitant altres recursos que 
poguessin ser necessaris. 
CR1.5 Els mecanismes de producció del traumatisme s'analitzen per buscar les possibles 
lesions associades. 
CR1.6 Els elements de protecció individual s'utilitzen per prevenir riscos laborals durant 
l'assistència a la persona accidentada. 
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RP2: Aplicar tècniques de suport respiratori i/o circulatori bàsiques segons el protocol establert. 
CR2.1 L'obertura i neteja de la via aèria es realitzen mitjançant les tècniques manuals 
adequades o aspirador. 
CR2.2 La permeabilitat de la via aèria es manté en persones accidentades inconscients 
mitjançant la tècnica postural apropiada. 
CR2.3 Les tècniques manuals de desobstrucció s'apliquen quan existeix una obstrucció de la via 
aèria. 
CR2.4 El baló ressuscitador autoinflable s'utilitza per donar suport respiratori a la persona 
accidentada que ho precisi. 
CR2.5 Les tècniques de reanimació cardiorespiratòria s'apliquen davant d'una situació 
d’aturada cardiorespiratòria. 
CR2.6 L'oxigen s'aplica en cas de necessitat segons els protocols establerts. 
CR2.7 El desfibril·lador semiautomàtic, en cas de necessitat, s'utilitza adequadament conforme 
a les normatives i protocols establerts. 
CR2.8 Les tècniques d'hemostàsia davant d'hemorràgies externes s'apliquen de forma 
adequada. 
CR2.9 El tractament postural adequat s'aplica quan la persona accidentada es troba en situació 
de compromís respiratori o presenta signes evidents de "xoc". 

 
RP3: Prestar les cures bàsiques inicials en situacions d'emergència que no impliquin una aturada 
cardiorespiratòria segons protocol establert. 

CR3.1 El servei d'atenció d'emergències és avisat i consultat sobre les mesures a aplicar com a 
resposta a la situació concreta que s'estigui produint. 
CR3.2 L'atenció inicial a persones en situació de compromís respiratori es presta 
adequadament. 
CR3.3 L'atenció inicial a persones en situació de compromís cardiocirculatori es realitza 
correctament. 
CR3.4 Les cures a persones accidentades que han sofert lesions per agents físics i/o químics 
s'apliquen convenientment. 
CR3.5 Es presta l'atenció i les cures adequades a la dona en situació de part imminent. 
CR3.6 Les persones amb crisis convulsives reben l'atenció inicial oportuna. 
CR3.7 La persona accidentada és col·locada en la posició i en l'entorn més adequats en funció 
del seu estat i de la situació d'emergència. 
CR3.8 En situacions d'emergències col·lectives i catàstrofes es col·labora en l'atenció inicial i en 
la primera classificació dels i de les pacients conforme a criteris elementals. 

 
RP4: Generar un entorn segur en situacions d'emergència. 

CR4.1 La senyalització i l'abalisament de la zona es realitzen utilitzant els elements necessaris. 
CR4.2 A la persona accidentada se la col·loca en un lloc segur. 
CR4.3 Les tècniques de mobilització i immobilització s'apliquen per col·locar la persona 
accidentada en una posició anatòmica no lesiva fins que acudeixin a la zona els serveis sanitaris 
d'emergència o per procedir al seu trasllat en cas necessari. 
CR4.4 Els mitjans i equips de protecció personal s'usen per prevenir riscos i accidents laborals. 
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RP5: Recolzar psicològicament la persona accidentada i els seus familiars en situacions 
d’emergències sanitàries. 

CR5.1 Les necessitats psicològiques de la persona accidentada es detecten i s'apliquen 
tècniques de suport psicològic bàsiques per millorar el seu estat emocional. 
CR5.2 La comunicació amb la persona accidentada i la seva família s'estableix de forma fluida 
des de la presa de contacte fins al seu trasllat, atenent, en la mesura del que és possible, tots 
els seus requeriments. 
CR5.3 S'infon confiança i optimisme a la persona accidentada durant tota l’actuació. 
CR5.4 Es facilita la comunicació de la persona accidentada amb els seus familiars. 
CR5.5 Els familiars de les persones accidentades són atesos, brindant-los informació sobre les 
qüestions que puguin plantejar dins de les seves competències. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Material de mobilització i immobilització. Material electromèdic. Material fungible. Farmaciola. 
Equip d'oxigenoteràpia. Desfibril·lador semiautomàtic. Equip de protecció individual. Sistema de 
comunicació. Equip d'organització en catàstrofe. Protocols d’actuació. Material de senyalització i 
abalisament. Material d'autoprotecció. Tècniques de comunicació. Tècniques d'informació. 
Tècniques d'observació i valoració. 
 
Productes i resultats 
Valoració inicial de la persona accidentada. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic. Aplicació de 
cures bàsiques a les emergències més freqüents. Classificació bàsica de persones accidentades en 
emergències col·lectives i catàstrofes. Generació d'un entorn segur per a l'assistència a la persona. 
Immobilització preventiva de les lesions. Mobilització amb les tècniques adequades. Evacuació des 
del lloc de l'esdeveniment fins a un lloc segur. Trasllat en la posició anatòmica més adequada a les 
necessitats de la persona accidentada. Protocols d'actuació. Informe d'assistència. Coneixement de 
les necessitats psicològiques de la persona accidentada. Seguretat a la persona accidentada davant 
de l'assistència. Canalització dels sentiments dels i de les familiars. Apaivagament de les situacions 
d’irritabilitat col·lectiva. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de primers auxilis. Revistes i bibliografia especialitzada. Protocols d’actuació. Informes. 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: PROJECTES D'ANIMACIÓ FISICOESPORTIUS I RECREATIUS 
 
Codi: MF1658_3 
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Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1658_3 Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i 
recreatius. 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar i analitzar els models d'elaboració de projectes i programes més utilitzats en l'àmbit 
de l'animació fisicoesportiva i recreativa, així com els tipus d'entitats que ofereixen aquests serveis i 
els diferents tipus de persones usuàries, discriminant les seves característiques i peculiaritats. 

CE1.1 Identificar i descriure l'evolució del lleure en la nostra cultura i l’aportació de l'animació 
a la satisfacció de necessitats derivades de la forma de vida actual. 
CE1.2 Descriure els principis de la pedagogia del lleure i l'animació esportiva, en funció de les 
últimes tendències i de les activitats més demandades. 
CE1.3 Analitzar les possibilitats d'aplicació de les activitats fisicoesportives en els projectes 
d'animació, en funció de les seves característiques, peculiaritats i possibilitats d'integració amb 
un altre tipus d'activitats recreatives i culturals. 
CE1.4 Identificar les tipologies de persones usuàries i els contextos de desenvolupament més 
habituals en la demanda d'activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa, conforme a criteris 
socials, culturals i a la possible evolució d’aquest tipus de serveis. 
CE1.5 Classificar i caracteritzar els tipus d'entitats que ofereixen projectes i/o activitats 
d'animació fisicoesportiva i recreativa, en funció de: 
- El tipus de serveis que ofereixen. 
- Les característiques d'instal·lacions i equipaments. 
- La tipologia de persones clientes i usuàries. 
- L'estacionalitat. 
- L'estructura organitzativa (àrees funcionals). 
CE1.6 Identificar i analitzar els models més utilitzats en els projectes d’animació fisicoesportiva 
i recreativa i les tècniques d'elaboració de dits projectes. 

 
C2: Aplicar tècniques d'anàlisi prospectiva obtenint i processant informació, dades i documents 
relatius a un context d'intervenció en l'àmbit de l’animació fisicoesportiva i recreativa, i establir un 
diagnòstic objectiu de la realitat detectada. 

CE2.1 Identificar les fonts d'informació que puguin ser significatives, així com el tipus de 
gestions per a la seva obtenció prèvia a l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
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CE2.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, seleccionar, 
elaborar i aplicar els recursos i tècniques de recollida de dades i obtenció d'informació pel que 
fa a: 
- Els sectors productius implicats. 
- Les directrius i expectatives de l'entitat o grup demandant del servei. 
- L'àmbit d'intervenció. 
- Els espais oberts i/o instal·lacions. 
- Els recursos materials disponibles. 
- Les ajudes tècniques requerides per persones usuàries amb discapacitat. 
- Els possibles suports i/o subvencions oficials per a la tipologia del servei demandat. 
CE2.3 En un supòsit pràctic, identificar les característiques, expectatives i necessitats 
específiques dels i de les participants en un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
utilitzant tècniques directes i indirectes per obtenir aquesta informació, segons procedeixi. 
CE2.4 En un supòsit pràctic, en el qual participaran persones usuàries amb limitacions en 
l'àmbit de la seva autonomia personal, determinar les tècniques de recollida d’informació per 
obtenir unes dades vàlides i fiables sobre les necessitats detectades, que permetin concretar 
les ajudes tècniques i adaptacions necessàries en els recursos. 
CE2.5 En un supòsit pràctic, obtenir informació per desenvolupar un projecte d'animació 
fisicoesportiu i recreatiu, processar i estructurar les dades segons la seva naturalesa, de forma 
organitzada i operativa. 
CE2.6 En un supòsit pràctic, realitzar l'anàlisi diagnòstica de la realitat detectada, a partir de les 
dades i informació que es proporcionen, proposant referències jerarquitzades per a 
l'elaboració i/o concreció del projecte d’animació fisicoesportiva. 
CE2.7 En un supòsit pràctic d'anàlisi diagnòstica d'un context d’intervenció en l'àmbit de 
l'animació fisicoesportiva i recreativa: 
- Identificar les fonts d'informació que puguin ser significatives 
- Identificar les gestions prèvies per a l'obtenció d'informació. 
- Identificar i classificar les dades recopilades. 
- Contrastar la informació obtinguda amb la d'altres projectes similars. 
- Registrar la informació i elaborar un informe. 
CE2.8 En un supòsit pràctic d'anàlisi diagnòstica prèvia a un projecte d’animació fisicoesportiu i 
recreatiu, redactar el document corresponent a l'esmentada anàlisi diagnòstica per a la seva 
consulta i aplicació funcional en el desenvolupament de totes les fases del projecte de 
referència. 

 
C3: Elaborar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius adaptats a les característiques, 
interessos, necessitats dels i de les participants i recursos materials disponibles i redactar el 
document corresponent per a la seva presentació al o a la demandant del servei. 

CE3.1 Seleccionar i recollir en un fitxer estructurat, les activitats i esdeveniments 
fisicoesportius més demandats i utilitzats en projectes d’animació fisicoesportiva i recreativa, 
així com aquelles altres activitats i esdeveniments recreatius que puguin integrar-se com a 
complement, atenent a criteris de classificació conforme a: 
- Les característiques de les activitats i esdeveniments. 
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- Els espais i/o instal·lacions. 
- Els accessos i serveis adaptats a persones usuàries amb discapacitat. 
- Les característiques dels i de les participants. 
- Els objectius que poden assolir-se. 
- L'entorn de desenvolupament. 
CE3.2 Interpretar l'anàlisi prospectiva i diagnòstica d'un context real d’intervenció i establir els 
objectius, activitats, metodologia i tècniques i instruments d'avaluació en un grau de concreció 
que permeti l'elaboració del projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu. 
CE3.3 A partir d'un exemple real de projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa discriminar 
i, en el seu cas, detectar manques i proposar les mesures correctores necessàries en els 
aspectes relatius a: 
- Característiques, àrees i departaments de l'entitat demandant del servei. 
- Objectius. 
- Activitats, esdeveniments i concursos. 
- Adaptacions requerides de les activitats, esdeveniments i concursos a la tipologia i 
expectatives dels i de les participants. 
- Les ajudes tècniques requerides per persones usuàries amb discapacitat. 
- Ubicació geogràfica i entorn de desenvolupament. 
- Espais i/o instal·lacions. 
- Recursos materials. 
- Nombre, perfil, jerarquia i coordinació dels tècnics i d eles tècniques que es necessiten. 
- Comunicació i coordinació amb altres empreses/entitats implicades. 
- Suport logístic i mesures necessàries per garantir la seguretat. 
- Tràmits administratius, permisos i assegurances, entre altres, que seran necessaris. 
CE3.4 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, elaborar una 
estimació econòmica de despeses, assenyalant les partides a que es destinen i els 
procediments per afrontar-los, així com l'estimació d'ingressos i el balanç final. 
CE3.5 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, comprovar les 
mesures proposades per assegurar la integració dels i de les participants amb discapacitat i, en 
cas necessari proposar les adaptacions i recursos d'adequació als interessos, les necessitats i 
les possibilitats de comunicació i execució dels esmentats participants. 
CE3.6 Elaborar un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, i registrar-ho en un model i 
suport que permeti: 
- Ser presentat al o a la demandant del servei per a la seva anàlisi i, en cas necessari, 
reajustament. 
- Ser interpretat per qualsevol tècnic o tècnica que hagi d'utilitzar-lo i/o participar en 
l'esmentat projecte. 
- La flexibilitat necessària per integrar subprogrames i/o activitats de diferent naturalesa i 
afinitat amb els possibles sectors implicats (esportiu, turístic i sociocultural, entre d'altres). 

 
C4: Desenvolupar la logística inherent a projectes d'animació fisicoesportius i recreatius i realitzar les 
gestions per a l'ús d'espais i instal·lacions, així com la coordinació dels recursos materials i humans, 
conforme a les directrius expressades en l'esmentat projecte. 
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CE4.1 Identificar la legislació relacionada amb els projectes d'animació en referència a 
instal·lacions, responsabilitats, permisos i assegurances, entre altres. 
CE4.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, identificar i 
realitzar les gestions, tràmits i sol·licitud de permisos, conforme a les directrius expressades i a 
la normativa i tipologia d'entitats i entorns d'intervenció implicats (entitats privades i 
públiques, organismes autonòmics, espais naturals protegits, d'altres). 
CE4.3 Identificar i analitzar els perfils professionals dels tècnics i de les tècniques que 
intervenen en el desenvolupament de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius, d'acord 
amb la tipologia de les activitats que caldrà desenvolupar en dits projectes. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, proposar i dur a 
terme les accions d'actualització i preparació específica dels tècnics i les tècniques que han 
d'intervenir, atenent a les característiques de les persones usuàries, les activitats a 
desenvolupar i l'entorn on es desenvoluparan dites activitats. 
CE4.5 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, configurar l'equip 
de tècnics i tècniques necessaris per portar-lo a terme i establir el cronograma de participació, 
la coordinació, suports i possibilitats de substitució, anticipant contingències. 

 
C5: Determinar i aplicar tècniques i estratègies de promoció, utilitzant i/o elaborant de forma eficaç 
els suports i mitjans promocionals i de comunicació que permetin aconseguir els objectius previstos 
d'informació i participació en un projecte d’animació fisicoesportiva i recreativa. 

CE5.1 Seleccionar i/o elaborar els elements d'imatge i mitjans de comunicació aplicables a la 
promoció de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius, en funció de la seva tipologia. 
CE5.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, concretar i 
desenvolupar un pla promocional i de comunicació conforme a les directrius i els objectius 
expressats, determinant: 
- Els materials per al desenvolupament del pla. 
- El disseny i aplicació dels elements presents en cada suport que s’hagi d’utilitzar. 
- Els llocs i espais en els quals s’ubicaran els suports. 
- Les adaptacions necessàries conforme a les capacitats sensorials dels i de les participants. 
- L'estimació del cost que representa el pla promocional dissenyat. 
CE5.3 En un supòsit pràctic de pla promocional i de comunicació relatiu a un projecte 
d’animació fisicoesportiu i recreatiu, assignar les tasques i funcions específiques de promoció i 
comunicació entre l'equip de tècnics i tècniques, instruint-los en els aspectes més rellevants 
per al desenvolupament de dites tasques i funcions. 
CE5.4 En un supòsit pràctic de desenvolupament d'un pla promocional i de comunicació, 
controlar l'eficàcia de dit pla, utilitzant tècniques d'avaluació conforme als següents criteris: 
- Grau de consecució dels objectius promocionals. 
- Nivell de difusió, coneixement i captació d'usuaris i usuàries potencials. 
- Nivell de participació. 
- Creativitat i originalitat en l'ús i aplicació de tècniques i mitjans. 

 
C6: Determinar i aplicar tècniques d'avaluació d'un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
concretant mètodes i instruments, així com el seu moment d’aplicació en les etapes de 
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desenvolupament de dit projecte i establir la retroalimentació que permeti aplicar els resultats a 
nous projectes. 

CE6.1 Analitzar i seleccionar els instruments, materials, tècniques i metodologia d'ús aplicable 
al seguiment i avaluació en els projectes i activitats d'animació. 
CE6.2 Determinar els criteris d'avaluació utilitzats en l'àmbit de l’animació, per recollir 
informació, conforme a la seqüència temporal prevista, sobre la qualitat dels propis projectes i 
sobre el grau de satisfacció de la clientela: entitat demandant del servei i persones usuàries 
participants. 
CE6.3 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, realitzar el procés 
d'avaluació prèvia determinació de: 
- La seqüència temporal d'aplicació de les tècniques d'avaluació. 
- Els criteris d'avaluació. 
- Els instruments d'avaluació en funció del tipus d'activitat, objectius i persones usuàries. 
- La metodologia. 
- Els recursos disponibles i les seves possibilitats d'aplicació. 
- L'adaptació de les accions avaluatives a la tipologia d'activitats i persones usuàries. 
- L'estratègia de recollida de dades i models de fitxes i butlletes d’estat. 
CE6.4 En un supòsit pràctic de procés d'avaluació relatiu a projectes d'animació fisicoesportiu i 
recreatiu, elaborar l'informe corresponent a partir de la interpretació de les dades obtingudes. 

 
Continguts 
 
1. Antecedents, situació i evolució en animació fisicoesportiva i recreativa 
- Aspectes històrics i conceptuals: 

● Conceptes i definicions d'animació. 
● Aspectes històrics i evolutius de l'animació. 
● Tendències de l'animació en la societat actual. 
● Conceptes i definicions d'animació. 
● Tipus d'animació i àmbits d'aplicació. 
● La figura de l'animador o de l’animadora: perfil, funcions i tasques. 

- Característiques de l'animació fisicoesportiva: 
● Temps lliure i lleure. 
● Evolució del temps lliure. 
● Esport per a tots. 
● Declaracions internacionals. 
● Col·lectius diana. 
● Aspectes socialitzadors. 

- Entitats i empreses d'animació fisicoesportiva: 
● Tipus d'entitats i empreses. 
● Característiques dels serveis. 
● Instal·lacions. 
● Estructura organitzativa. 
● Models d'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva. 
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- L'animador o animadora fisicoesportiu: 
● Intervencions: iniciador i dinamitzador. 
● Aplicació de tècniques participatives. 
● Intervenció en el desenvolupament grupal. 
● Intervenció en les fases del projecte. 

 
2. Programació i disseny de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Elaboració de l'anàlisi prospectiva: 

● Anàlisi del context, realitat i percepció. 
● Recollida de dades i informació. 
● Tècniques i suports per a la recollida de dades. 

- Disseny de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius: 
● Característiques del procés planificador. 
● Nivells de concreció en l'elaboració de projectes. 
● Aspectes metodològics del projecte. 
● La formulació dels objectius. 
● Programació de la qualitat del servei. 
● L'oferta d'activitats. 
● Models de projectes. 
● Tipus d'usuaris i usuàries. 

- Mètodes de seguiment i avaluació: 
● Temporalització de l'avaluació. 
● Avaluar la qualitat. 
● Avaluació de l'acompliment. 
● Llistes de verificació. 
● Qüestionaris de satisfacció. 

- Tècniques de promoció i comunicació: 
● Objectius de la promoció. 
● Suports comuns. 
● Criteris d'utilització. 
● Els mitjans i suports. 
● Les estratègies de difusió. 
● Avaluació del pla de difusió. 

 
3. Gestió de recursos humans i materials en projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
- Espais i instal·lacions per al desenvolupament de projectes d'animació fisicoesportiva: 

● Marc jurídic i legislació de construcció, ús i manteniment. 
● Responsabilitats, permisos i assegurances. 
● Organització territorial d'espais i instal·lacions, plans directors autonòmics i locals. 
● Espais i instal·lacions propis de la recreació: espais habituals en recreació. 
● Espais alternatius. Instal·lacions i equipaments específics de la recreació. 
● Accessos i serveis adaptats a persones amb discapacitat. 

- Entitats, organismes i empreses d'animació fisicoesportiva: 
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● Tipus. 
● Característiques. 
● Àmbit de cobertura dels serveis. 
● Estructura interna i funcionament. 
● Elements que configuren la gestió eficaç en les organitzacions. 
● Situació laboral, autoocupació i ocupació per compte aliè. 
● Els departaments d'animació. 

- Recursos humans, gestió, perfils i formació: 
● Planificació de recursos humans en l'àmbit de l'animació. 
● Els organigrames de personal, organització de l'equip de treball. 
● Tendències en la planificació i gestió de recursos humans en l'àmbit de l'animació. 
● Marc actual de formació, Qualificacions professionals, Certificats de professionalitat i 
Títols. 
● Perfils i funcions dels llocs de treball dins d'un projecte d’animació fisicoesportiva. 
● L'aptitud i l'actitud en l'acompliment. 
● Direcció i lideratge en el grup. 
● Selecció de personal. 
● La formació en l'entitat. 
● Gestió de compres. 
● Selecció de proveïdors. 

 
4. Avaluació de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
- El procés avaluador: 

● Concepte. 
● Fases i tipus d'avaluació. 
● Criteris per avaluar un projecte d'animació. 
● Actors presents en l'avaluació d'un projecte d'animació. 

- Tècniques i instruments per a l'avaluació de projectes d'animació: 
● Classificació de les tècniques i instruments: enquestes, grups de discussió, entrevistes, 
observació sistemàtica, tècniques grupals. 
● Metodologia d'aplicació. 
● Temporalització en l'aplicació. 
● Sistemes de valoració dels agents implicats en el projecte. 

- L'elaboració de l'informe d'avaluació: 
● Adequació d’objectius, coherència i compliment. 
● Satisfacció de les persones usuàries. 
● Resultats objectius. 

 
5. Tractament i registre d'informes en projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
- Estadística aplicada al tractament de dades i elaboració d'informes en el context de l'animació 
fisicoesportiva i recreativa: 
 ● Nocions generals. 
 ● Ordenació de dades. 
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 ● Representació gràfica. 
 ● Normalització de dades. 
- Recursos informàtics aplicats al tractament de dades i elaboració d'informes en el context de 
l'animació fisicoesportiva i recreativa: 
 ● Programari específic. 
 ● Ofimàtica adaptada. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS PER A ANIMACIÓ FISICOESPORTIVA I 
RECREATIVA 
 
Codi: MF1659_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1659_3 Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a tot tipus de persones usuàries. 
 
Durada: 150 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: ORGANITZAR I GESTIONAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS PER A ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA 
 
Codi: UF1937 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 i la RP2. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Analitzar i concretar tots els elements d'un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu per 
aconseguir un grau d'operativitat adequat a les característiques, necessitats i expectatives dels i de 
les participants i recursos materials existents. 

CE1.1 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu, interpretar i descriure la seva 
estructura i desenvolupament, analitzant: 
- Objectius. 
- Activitats. 
- Aspectes metodològics. 
- Aspectes logístics (horaris, espais, instal·lacions, agrupaments, d'altres). 
- Recursos materials. 
- Mesures de prevenció i seguretat. 
- Selecció de tècniques i instruments d'avaluació. 
CE1.2 En un supòsit pràctic, identificar les dades del projecte d'animació fisicoesportiu, 
susceptibles d'aportar informacions per definir i organitzar l'oferta d'esdeveniments, activitats 
i jocs, d'acord amb les característiques, necessitats i expectatives dels i de les participants. 
CE1.3 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva i recreativa, especificar els aspectes 
logístics que s'hagin de preveure per garantir la màxima participació i implicació de les 
persones usuàries, en concret el relacionat amb: 
- La selecció dels objectius operatius adequats a les característiques de l’esdeveniment, 
interessos i necessitats de les persones usuàries, recursos i temps disponibles. 
- La selecció de data i horari per a la realització de l'esdeveniment. 
- La disponibilitat i idoneïtat d'espais oberts, instal·lacions i recursos materials per a la 
realització de l'esdeveniment. 
- El desenvolupament del cronograma detallat de les diferents fases de l'esdeveniment. 
- L'organització i desenvolupament específic dels diferents esdeveniments fisicoesportius que 
hauran de realitzar-se (gimcanes, circuits, celebracions, festes, concursos, competicions, entre 
altres). 
- Les mesures de seguretat necessàries per prevenir possibles contingències. 
- Els instruments d'avaluació que poden utilitzar-se per obtenir una informació fiable sobre la 
pertinència de la utilització dels recursos utilitzats i la seva adequació a les necessitats i 
característiques dels i de les participants. 
CE1.4 Seleccionar i descriure estratègies que afavoreixin la integració de totes les persones 
usuàries en l'activitat, especialment d'aquelles que presenten limitacions en l'àmbit de la seva 
autonomia personal. 
CE1.5 Descriure l'estructura tipus habitual (escalfament, nucli i tornada a la calma) en les 
sessions a realitzar en esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i recreativa, 
ajustant el temps de treball i la intensitat als objectius previstos en la programació general de 
referència i les característiques i necessitats de les persones usuàries. 
CE1.6 Descriure les situacions de risc habituals i possibles contingències en relació amb els 
espais oberts, instal·lacions i recursos materials en esdeveniments, activitats i jocs d'animació 
fisicoesportiva i recreativa i els protocols de seguretat i prevenció de riscos que s'han d'aplicar 
per minimitzar-les o eliminar-les, coordinant les accions amb altres tècnics i persones 
implicades. 
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C2: Analitzar i supervisar l'adequació i disponibilitat d'espais oberts, instal·lacions i recursos 
materials, perquè les activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa puguin realitzar-se d'acord 
amb les característiques i necessitats de les persones usuàries i els objectius proposats en un 
projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu de referència. 

CE2.1 En un presumpte escenari de pràctica d'animació fisicoesportiva i recreativa, descriure: 
- Els criteris a seguir per verificar que els espais oberts i/o les instal·lacions compleixen les 
condicions previstes per a l'activitat a realitzar d'acord amb allò explicitat en la programació 
general de referència. 
- Les barreres detectades i les adaptacions requerides perquè les persones amb limitacions en 
la seva autonomia personal puguin integrar-se a l'esdeveniment. 
- Els protocols de seguretat a aplicar en relació amb l'espai obert, la instal·lació i els materials. 
CE2.2 Descriure els signes indicadors de possibles anomalies en el funcionament de materials, 
equipaments i instal·lacions, tenint en compte les normes de seguretat i higiene i les 
característiques i necessitats de les persones usuàries. 
CE2.3 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva i recreativa, descriure i realitzar el procés 
de comprovació i manteniment i emmagatzematge preventiu dels materials i equipaments. 
CE2.4 En un supòsit pràctic, seleccionar els materials, equipaments, instal·lacions i espais, 
concretant: 
- La llista de materials. 
- La justificació dels materials triats. 
- L'anàlisi de les condicions que determinen la seva idoneïtat. 
- La previsió de les ajudes tècniques i adaptacions pertinents quan les característiques i 
necessitats de les persones usuàries així ho requereixin. 
- La circulació, emmagatzematge i control de tot el material a utilitzar. 
- L'operativitat i pertinència dels mitjans auxiliars de comunicació. 
CE2.5 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva i recreativa en el que s'explicitin les 
característiques i necessitats de les persones usuàries, comprovar la idoneïtat i justificar: 
- La vestimenta a utilitzar. 
- Els materials personals. 
- Les ajudes tècniques, en el seu cas. 
- Les mesures i protocols de seguretat previstes. 

 
Continguts 
 
1. Organització d'activitats fisicoesportives i recreatives d'animació 
- Interpretació dels elements programàtics en projectes d'animació fisicoesportius i recreatius: 
 ● Fonaments. 
 ● Marc teòric. 
 ● Justificació. 
 ● Interpretació raonada dels diferents elements que componen el projecte d'animació. 
- Interpretació dels elements programàtics: 
 ● Directrius i objectius. 
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 ● Activitats. 
 ● Metodologia. 
 ● Logística (horaris, espais, instal·lacions, recursos, agrupaments). 
 ● Pautes per a la comunicació. 
 ● Recursos materials. 
 ● Protocols de seguretat i prevenció de riscos. 
 ● Coordinació amb altres professionals. 
 ● Tècniques i instruments d'avaluació. 
- Característiques i expectatives de les persones usuàries: 
 ● Anàlisi general de les persones usuàries a les que va destinat el programa d’animació. 
 ● Característiques del grup i context social. 
 ● Pautes per a la valoració de les necessitats. 
 ● Expectatives i interessos. 
 ● Condicions personals dels clients i clientes i experiències prèvies. 
- Estratègies per a la creació d'un clima de treball positiu i gratificant: 
 ● Pautes per afavorir l'autonomia personal i la desinhibició. 
 ● Tècniques participatives per fomentar la creativitat i espontaneïtat. 
 ● Pautes per implementar la motivació, emoció i actituds. 
- Criteris per a la proposta d'activitats alternatives, en funció de les característiques de les persones 
usuàries: 
 ● Interessos i expectatives. 
 ● Possibles limitacions i necessitats. 
 ● Edat. 
 ● Nivell sociocultural. 
 ● Experiència anterior. 
 
2. Col·lectius especials (persones grans, persones amb discapacitat, malaltes i malalts de llarga 
durada, dones embarassades, persones en risc social) en les activitats fisicoesportives d'animació 
- Autonomia personal: 
 ● Definició. 
 ● Paràmetres que la configuren. 
 ● Autonomia personal i qualitat de vida. 
- Característiques i necessitats bàsiques dels diferents col·lectius especials: 
 ● Tipologia dels grups. 
 ● Pautes per determinar les necessitats. 
 ● Pautes d'intervenció amb cada col·lectiu. 
 ● Barreres arquitectòniques i actitudinals que inhibeix o dificulten la participació i implicació 
 de les persones usuàries en l'activitat. 
- Tècniques de comunicació: 
 ● Característiques del procés de comunicació en persones amb limitacions de percepció, 
 interpretació i comprensió de la informació. 
 ● Comunicació verbal i no verbal. 
 ● Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 
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 ● Ajudes tècniques i tecnològiques per a la comunicació: taulers, pictogrames, ideogrames, 
 quadres sil·làbics. 
 
3. Espais oberts, instal·lacions i recursos materials en animació amb activitats fisicoesportives i 
recreatives 
- Disponibilitat i idoneïtat dels recursos, espais i instal·lacions: 
 ● Criteris per a la valoració de la idoneïtat. 
 ● Responsabilitats de l'animador o animadora. 
 ● Pautes per assegurar la disponibilitat dels recursos, espais i instal·lacions. 
 ● Criteris per a l'adaptació de materials i adequació d'espais i instal·lacions a persones  
     usuàries amb limitacions en l'àmbit de la seva autonomia personal. 
- Ús i aplicació dels recursos materials en animació fisicoesportiva: 
 ● Organització i distribució del material, en funció de les característiques de les persones 
 usuàries, nombre de participants en l'activitat, objectius que es persegueixen, experiència 
 manipulativa de les persones usuàries, estructura organitzativa de l'activitat. 
 ● Protocols d'utilització. 
 ● Reposició, circulació i condicions d'emmagatzemament. 
 ● Situacions de risc habituals en espais oberts, instal·lacions i recursos materials 
 ● Mesures i protocols de seguretat i higiene en l'ús i manteniment. 
 ● Inventari. 
- Barreres arquitectòniques i criteris per a l'adaptació. 
- Manteniment preventiu: 
 ● Periodicitat i estratègies per a la seva realització. 
 ● Criteris per a la detecció d'anomalies en els diferents recursos i instal·lacions. 
 ● Mesures de conservació de recursos i instal·lacions. 
- Manteniment operatiu: 
 ● Reparacions bàsiques i mitjans de fortuna - criteris de seguretat i operativitat suficient. 
- Manteniment correctiu: 
 ● Entitats i professionals especialitzats. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DIRIGIR I DINAMITZAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS PER A ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA 
 
Codi: UF1938 
 
Durada: 90 hores. 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP3, RP4 i RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Descriure i aplicar estratègies i pautes d'atenció i excel·lència en el servei, de manera que 
s'aconsegueixi una participació màxima de les persones usuàries i s'optimitzin els paràmetres de 
satisfacció i gaudi en tots els jocs i activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa programades. 

CE1.1 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa, justificar: 
- Les accions promocionals i informatives a fi d'aconseguir la participació i implicació dels i de 
les participants. 
- La imatge i el comportament del tècnic o de la tècnica d'acord amb el context i les directrius 
marcades per l'entitat. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica i els i les auxiliars respecte al grup. 
- El tipus de comunicació i les pautes de comportament per garantir la percepció i comprensió 
del missatge. 
- L'actitud del tècnic o tècnica, activa i motivadora, a la recepció i comiat de la persona usuària 
de manera que propiciï una relació espontània i natural. 
- L'estil de comunicació per afavorir la màxima participació i implicació de totes les persones 
usuàries. 
- La intervenció dels o de les auxiliars encomanada pel tècnic o la tècnica. 
CE1.2 Determinar les actituds davant de tipologies de persones usuàries i els comportaments 
concordants amb les dites tipologies, indicant les estratègies que es poden utilitzar per motivar 
la participació i el gaudi de les persones usuàries. 
CE1.3 Descriure i analitzar les característiques psicoafectives de determinats col·lectius 
(persones grans, nens, persones amb discapacitat, malaltes i malalts de llarga durada), en 
relació amb les seves possibilitats de participació i implicació en activitats d'animació. 
CE1.4 Relacionar els errors que es cometen en la comunicació no verbal, utilitzant el criteri de 
prioritat per la freqüència de dits errors. 
CE1.5 Proposar accions dirigides a millorar la qualitat de l'activitat, identificant els canvis que 
es produeixen en l'àmbit de les activitats fisicoesportives i recreatives i de les aportacions de 
les noves tecnologies. 
CE1.6 En un supòsit pràctic donat de reclamació presentada per una persona usuària, descriure 
les actituds del tècnic o tècnica i els criteris i procediments a seguir perquè la informació a tot 
el procés de reclamació sigui clara i precisa. 
CE1.7 En un supòsit pràctic de reclamació per part d'una persona usuària: 
- Identificar els elements i documents que s'utilitzen en la gestió de consultes, queixes i 
reclamacions. 
- Argumentar les possibles vies de solució, segons el tipus de situació i característiques de la 
persona usuària creant un clima de confiança amb ell. 
- Utilitzar l'escolta activa i les tècniques d'assertivitat. 
- Explicar els passos a seguir. 
- Redactar, en el seu cas, els informes per a l'inici dels tràmits. 

 
C2: Aplicar tècniques de direcció i dinamització en el desenvolupament pràctic d'esdeveniments, 
activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i recreativa, emprant estratègies metodològiques 
específiques i adaptades als recursos disponibles, característiques, interessos i necessitats dels i de 
les participants i del medi on es desenvolupa. 
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CE2.1 En un supòsit pràctic d'aplicació operativa d'un projecte d’animació fisicoesportiva i 
recreativa: 
- Detectar possibles contingències que puguin succeir. 
- Adaptar i reorganitzar els rols i tasques previstes entre participants i tècnics. 
- Descriure les situacions de risc que es poden presentar, proposant la forma de detectar-les i 
prevenir-les. 
CE2.2 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva i recreativa en el que s'identifiquin les 
característiques i necessitats dels usuaris i usuàries, els recursos i espais disponibles, justificar: 
- La selecció, seqüenciació i adequació de les activitats als interessos, necessitats i possibilitats 
d'execució. 
- L'adequació de les activitats i jocs fisicoesportius i recreatius als interessos, necessitats i 
possibilitats d'aprenentatge i/o execució dels i de les participants, i al context on es 
desenvolupen. 
- L'ús i utilitat dels recursos materials, espais i instal·lacions. 
- Els indicadors que permeten determinar el nivell de satisfacció dels i de les participants. 
- L'organització i distribució dels i de les participants i/o grups. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica respecte al grup. 
- Les estratègies per garantir la màxima participació i implicació. 
- El tipus de comunicació i les pautes de comportament. 
- La forma de corregir els errors freqüents en l'execució d'activitats i superar la seva dificultat. 
- El procediment per avaluar el desenvolupament de l'activitat i els resultats. 
CE2.3 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen diferents limitacions en persones usuàries, 
determinar les possibles contraindicacions d'acord amb les activitats programades. 
CE2.4 En un supòsit pràctic amb un grup d'usuaris i usuàries ficticis, posar en pràctica sessions 
de jocs i activitats fisicoesportives i recreatives pròpies de l'animació: 
- Explicant el desenvolupament i les normes dels jocs i activitats. 
- Realitzant demostracions per a la comprensió del joc i activitats. 
- Interpretant i expressant verbalment i corporalment de forma desinhibida per estimular la 
participació. 
- Detectant possibles incidències en el desenvolupament del joc i proposant solucions. 
- Modificant, en cas necessari, els nivells d'intensitat i/o dificultat de l'activitat, en funció de les 
possibilitats de mobilitat, orientació i comunicació dels i de les participants. 
- Utilitzant formes de comunicació alternativa i/o augmentativa, en funció de possibles 
interferències o peculiaritats dels i de les participants que dificultin la comprensió del missatge. 
- Mostrant una predisposició positiva cap als jocs i els i les participant en dits jocs de forma 
desinhibida. 
- Registrant documentalment el desenvolupament i conclusió de la sessió. 
CE2.5 En un supòsit pràctic, seleccionar i descriure estratègies que afavoreixin la integració i 
implicació de tots els usuaris i usuàries en l'activitat, especialment d'aquells que presenten 
limitacions en l'àmbit de la seva autonomia personal. 
CE2.6 En un supòsit pràctic de manifestació de conductes inadequades durant el 
desenvolupament de l'activitat, aplicar tècniques de control i reconducció, en funció de la 
gravetat o perillositat de la conducta. 
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CE2.7 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten diverses contingències relacionades amb les 
característiques i necessitats de les persones usuàries, proposar activitats alternatives, 
coherents amb el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu de referència i els objectius 
proposats. 

 
C3: Identificar i demostrar tècniques de comunicació eficaces i motivadores utilitzant diferents 
mitjans i canals sensorials. 

CE3.1 Classificar i caracteritzar les etapes del procés de comunicació en l’àmbit de l'animació. 
CE3.2 Seleccionar i utilitzar les tècniques i recursos específics de comunicació verbal o gestual 
d'acord amb el context i l'activitat. 
CE3.3 Identificar les habilitats comunicatives verbals i no verbals en el desenvolupament 
d'esdeveniments, jocs i activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
CE3.4 En un supòsit pràctic d'animació amb activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa, en 
el que es descriuen les característiques, interessos i expectatives dels usuaris i usuàries, 
determinar: 
- Tipus de llenguatge. 
- Sistemes de comunicació alternatius i augmentatius per a usuaris i usuàries amb discapacitat. 
- Pautes per a la predisposició corporal, auditiva i visual. 
- Estratègies per mantenir l'interès per l'activitat. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'animació amb jocs i activitats fisicoesportives i recreatives on es 
realitza una simulació de comunicació entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries, 
descriure i demostrar: 
- Les estratègies per detectar i corregir errors en la comunicació verbal i no verbal, en funció de 
la seva eficàcia. 
- L'adequació de la resposta de l'usuari o l’usuària, en funció de la seva conducta. 
- Les tècniques de comunicació utilitzades, relacionant-les amb la situació i/o conflicte als que 
intenta donar resposta. 
CE3.6 En un supòsit pràctic d'animació, dur a terme les accions de promoció i comunicació 
relatives a esdeveniments, jocs i activitats fisicoesportives i recreatives, conforme a les 
directrius de captació i participació expressades en un projecte d'animació fisicoesportiva i 
recreativa de referència. 

 
C4: Aplicar tècniques i instruments d'avaluació sobre el procés i els resultats obtinguts de l'animació 
fisicoesportiva i recreativa en esdeveniments, activitats i jocs proposats, seguint la programació 
general de referència. 

CE4.1 Identificar i descriure models, procediments i tècniques d'avaluació específiques 
d'esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
CE4.2 En un supòsit pràctic d'avaluació: 
- Elegir els indicadors per determinar l'avaluació de la qualitat dels esdeveniments, activitats i 
jocs, inclosos en el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, tant en el procés com en el 
resultat. 
- Aplicar la seqüència temporal d'avaluació determinada en la concreció operativa del 
programa, pel que fa als esdeveniments, activitats i jocs inclosos en dit programa. 
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- Emplenar fitxes de control, conforme als models de referència. 
- Informar les persones usuàries o tutors i tutores legals del procés i dels resultats. 
CE4.3 En un supòsit pràctic d'avaluació d'un procés d'animació fisicoesportiva i recreativa, 
descriure i aplicar els instruments d'avaluació, seguint les mesures de seguretat i prevenció de 
riscos, per valorar la informació recollida sobre: 
- Grau de satisfacció i motivació d'unes determinades persones usuàries. 
- Pertinència de les activitats en relació amb les característiques i necessitats dels usuaris i 
usuàries. 
- Idoneïtat dels ajuts i suports durant les activitats. 
- Validesa de les estratègies de motivació i reforç. 
- Resultats obtinguts. 
CE4.4 En diferents supòsits pràctics, aplicar ajudes tècniques per a la recepció i transmissió 
d'informació d'avaluació relativa a esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa, prèvia identificació de les necessitats d'utilització de dites ajudes. 
CE4.5 Enumerar les parts i descriure els punts rellevants d'un informe avaluatiu relatiu a 
esdeveniments, activitats i jocs, en l'àmbit d'un projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
CE4.6 En diferents supòsits pràctics, emplenar informes destinats a l'avaluació 
d'esdeveniments, activitats i jocs característics de l'animació fisicoesportiva i recreativa, 
conforme als models proposats. 

 
Continguts 
 
1. Els jocs en la programació d'activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- El joc com a suport bàsic en animació fisicoesportiva i recreativa: 

● Definició, classificació i tipologia. 
● Aspectes psicològics i pedagògics: autoconeixement, desenvolupament personal i social, 
comunicació, desinhibició, autoconfiança, autoconcepte positiu, cooperació, resolució de 
conflictes, empatia, espontaneïtat, naturalitat. 
● Teories del joc. 
● Funcions del joc: trobada amb l'altre, afirmació i superació personal. 
● Estructura del joc: individualització, competició i cooperació. 
● Objectius del joc. 
● Aplicació dels jocs en funció de les etapes evolutives, l'entorn, les característiques, 
necessitats, expectatives i interessos de la persona usuària. 
● Criteris per al disseny de fitxes de jocs i del fitxer de jocs en animació fisicoesportiva i 
recreativa. 

- Jocs i activitats fisicoesportives i recreatives: 
● Objectius, fonaments, definició, característiques. 
● Adequació del joc a les característiques personals i edat de les persones clientes: 
edat psicològica, biològica, cronològica, social i funcional. 
● Elecció dels jocs en funció del nivell cognitiu i afectiu, nivell de condició física, agrupament 
i nombre de participants. 
● Espai i temps del joc. 
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● Àmbits de desenvolupament personal a través del joc: desenvolupament cognitiu, 
desenvolupament afectiu i de la personalitat, desenvolupament ètic i social, 
desenvolupament físic i motriu. 
● Dificultats més habituals en els jocs: egocentrisme, favoritisme intragrupal, excessiva 
competitivitat, incompliment de les regles de joc, menyspreu pels menys capaços. 
● Expressió corporal: ritme, joc dramàtic, acrobàcies. 
● Expressió plàstica: plàstiques amb rebutjos, collage, tècniques senzilles d’impressió, 
pintura a l'aigua, modelatge. 
● Expressió gràfica: composició, retolació, impressió. 
● Expressió musical: audicions, jocs amb fonts sonores, creacions musicals amb tot tipus 
d'instruments convencionals, fabricats, reciclats. 
● Danses: danses d'animació, danses del món, danses infantils, balls de saló, dansa lliure i 
ritmes ètnics, creació de coreografies. 

- Desenvolupament personal i social a través de jocs i activitats d'animació fisicoesportiva: 
● Desenvolupament de la imatge i percepció corporal: percepció, control postural, control 
segmentari, estructuració espaciotemporal, equilibri, control de la respiració, concentració i 
relaxació. 
● Desenvolupament de les habilitats motrius: desplaçaments, salts, girs, transport, 
llançaments, recepcions, combinacions motrius, equilibri sobre mòbils, habilitats en el medi 
aquàtic. 
● Desenvolupament de la capacitat expressiva i comunicativa: gest i moviment, ús expressiu 
de l'espai, ritme i moviment. 
● Desenvolupament de les capacitats físiques i de relació a través de la iniciació esportiva: 
esports d'equip. 
● Desenvolupament personal i social a través d'activitats d'adaptació al medi natural: 
activitats lúdiques en el medi natural, orientació, cicloturisme, acampada, marxa. 

- Classificació dels jocs: 
● Tipus de jocs: Jocs motors, jocs sensorials, jocs d'habilitat i precisió, jocs d'interior, jocs de 
taula, jocs d'atzar, jocs d’imaginació i creativitat, jocs de lògica i d'enginy, jocs d'observació i 
memòria, jocs populars i tradicionals, jocs cooperatius, jocs de comunicació, jocs amb 
materials alternatius, jocs amb material convencional, jocs a l'aire lliure, jocs amb suport 
musical, jocs aquàtics. 
● Conceptes: aspectes pedagògics de la modalitat, normes, regles i formes de joc, recursos 
disponibles per a la pràctica, fonaments de la pràctica. 

 
2. El procés de comunicació en les activitats fisicoesportives d'animació 
- Necessitats personals i socials en l'àmbit de l'animació i recreació: 

● Motivació. 
● Actituds. 
● Desenvolupament personal i qualitat de vida. 

- Elements de la comunicació: emissor, missatge, receptor, canal utilitzat. 
- Dificultats comunicatives més habituals en activitats d'animació i recreació: 

● En l'animador o animadora. 
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● En la persona usuària. 
● En l'entorn (sorolls, interferències). 

- Estratègies i tècniques per fomentar i facilitar la comunicació en animació: 
● Estratègies per fomentar la motivació i la desinhibició. 
● Pautes per optimitzar els recursos expressius. 
● Llenguatge del cos. 
● Estratègies per a la predisposició auditiva, visual, corporal. 
● Els gestos. 
● Les postures. 

- Processos de comunicació en situacions de reclamació de la persona usuària: 
● Comportament i actitud amb la persona usuària. 
● Habilitats personals i socials. 
● Pautes comunicatives en el procés de recepció, tramitació i gestió de la reclamació. 
● Redacció i registre de les queixes i reclamacions. 

- Estratègies de l'animador o l’animadora per motivar i animar en la interacció grupal: 
● Fonaments. 
● Adequació de les activitats a les característiques, necessitats i interessos de les persones 
usuàries. 
● Capacitat d'improvisació. 
● Habilitats socials. 
● Tècniques d'animació i motivació. 
● Tècniques de desinhibició. 
● Tècniques de comunicació. 
● Tècniques de resolució de conflictes. 
● Tècniques d'anàlisi i presa de decisions. 

 
3. La participació activa en els jocs i activitats fisicoesportives i recreatives d'animació 
- Desenvolupament evolutiu: 

● Característiques de les diferents etapes en relació amb la participació. 
● Bases de la personalitat. 
● Psicologia del grup. 
● Individu i grup. 
● Grup de pertinença i grup de referència. 
● Qualitat de vida i desenvolupament de l'autonomia personal. 
● Necessitats personals i socials. 

- Sociologia del lleure i de l'activitat fisicoesportiva i recreativa: 
● Socialització en l'àmbit de l'animació. 
● Necessitats personals i socials. 
● La decisió inicial de participar en una activitat d'animació. 
● Participació i orientació a les diferents activitats: la continuïtat en la 
participació. 
● Qualitat de vida i desenvolupament de l'autonomia personal. 
● L'animació com a fenomen sociològic. 
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● Les activitats i esdeveniments d'animació fisicoesportiva i recreativa com a 
centre de relació. 

- Estratègies i pautes per afavorir la participació i implicació de les persones usuàries en activitats 
d'animació: 

● Criteris d'optimització dels paràmetres de satisfacció i gaudi. 
● Estil de comunicació i pautes de comportament. 
● Accions promocionals i informatives. 
● Recepció, tracte i comiat de l'usuari o usuària. 
● Coordinació amb altres tècnics o tècniques d'animació. 
● Pautes per a la creació d'un clima de treball en el grup positiu i gratificant. 
● Intervenció dels i de les auxiliars. 

- Característiques psicoafectives de persones pertanyents a col·lectius especials: 
● Tipologia d’usuaris i usuàries i grups d'edat. 
● Comportaments i necessitats més habituals en animació. 
● Estratègies per fomentar l'afectivitat, naturalitat i espontaneïtat en les persones usuàries. 

- Imatge i tarannà de l'animador o animadora: 
● Directrius per a la direcció de les activitats d'animació. 
● Cura de la imatge personal i professional. 
● Deontologia professional. 
● Personalitat de l'animador o l’animadora. 
● Expressió i comunicació oral. 
● Pautes de comportament. 
● Mètodes d'observació i valoració de les actituds. 

- Habilitats psicològiques susceptibles de desenvolupament en l'àmbit de l'animació: 
● Motivació. 
● Concentració. 
● Nivell d'activació. 
● Estat emocional. 
● Autoconfiança. 
● Empatia. 

 
4. Direcció i dinamització de sessions de jocs i activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Components del servei d'atenció al client o a la clienta: Cortesia, credibilitat, comunicació, 
accessibilitat, comprensió, professionalisme, capacitat de resposta, fiabilitat. 
- Estratègies metodològiques específiques i adaptades de direcció i dinamització de sessions de jocs i 
activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa: 

● Interpretació i aplicació del programa d'animació de referència. 
● Principis metodològics fonamentals. 
● Fases de desenvolupament de l'activitat. 
● Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i finalitat 
i adaptades a les característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del medi 
on es desenvolupen. 
● Activitats alternatives davant de possibles contingències. 
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● Logística: horaris, espais, instal·lacions, recursos i tipus d'agrupaments. 
● Introducció i desenvolupament de la sessió. 
● Optimització de la utilització dels recursos i espais. 
● Criteris per a l'organització i distribució dels i de les participants durant l’activitat. 
● Ubicació del tècnic o de la tècnica durant l'activitat. 
● Estratègies per fomentar la màxima participació dels usuaris i usuàries. 
● Estratègies per fomentar la motivació i implicació de les persones usuàries: assoliment de 
fites i automotivació. 
● Explicació i demostració del desenvolupament i les normes del joc i les activitats. 
● Criteris per a l'establiment dels nivells d'intensitat i/o dificultat de l'activitat i del joc en 
funció de les possibilitats de mobilitat, orientació i comunicació dels i de les participants. 
● Elaboració i utilització de materials: Emmagatzematge, conservació i manteniment, 
reposició, seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 
● La utilització del suport musical en sessions d'animació i recreació. 
● Coneixement dels resultats. 

- Estratègies de l'animador o animadora per motivar i animar en la interacció grupal: 
● Fonaments. 
● Adequació de les activitats a les característiques, necessitats i interessos dels usuaris i de 
les usuàries. 
● Capacitat d'improvisació. 
● Habilitats socials. 
● Tècniques d'animació i motivació. 
● Tècniques de desinhibició. 
● Tècniques de comunicació. 
● Tècniques de resolució de conflictes. 
● Tècniques d'anàlisi i presa de decisions. 

- Dinamització d'esdeveniments i activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa: 
● Presentació de l'animador o l’animadora: imatge personal i context comunicatiu. 
● Fases de desenvolupament de l'activitat. 
● Tècniques de comunicació per a l'animador o l’animadora: comunicació verbal i gestual. 
● Habilitats socials. 
● Explicació, demostració i organització del grup. 
● Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i 
finalitat. 
● Els rols en les activitats recreatives: tipus i dinàmica. 
● Funcions i fases d'intervenció de l'animador o l’animadora. 
● Activitats alternatives davant de possibles contingències. 
● Logística: horaris, espais, instal·lacions, recursos i tipus d'agrupaments. 
● Directrius per a la comunicació i pautes de comportament de l'animador o l’animadora. 
● Protocols de seguretat i prevenció de riscos. 
● Coordinació amb altres tècnics o tècniques. 

- Dinàmica de grups en animació fisicoesportiva i recreativa: 
● Els grups: Tipus. 
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● Situacions de risc i conductes atípiques: detecció i prevenció. 
● Estructura grupal, estatus i rols, xarxes de comunicació, lideratge, cohesió grupal, relacions 
intragrupals. 
● Estratègies per afavorir les relacions empàtiques, cordials i constructives entre els 
components del grup. 
● Principals rols al si del grup. 
● Tècniques de control i reconducció davant de conductes inadequades greus o perilloses. 

 
5. Avaluació i control en activitats fisicoesportives d'animació. 
- Tècniques i instruments per a l'avaluació de projectes d'animació: 

● Criteris per a l'aplicació d'instruments específics d'avaluació. 
● Mesures correctores. 
● Metodologia, instruments i estratègies. 
● Observació i recollida de dades: registres i escales. 

- Aplicació d'instruments específics d'avaluació de: 
● Les activitats i la seva pertinència. 
● Grau de satisfacció del client o de la clienta. 
● Idoneïtat dels suports i ajuts durant l'activitat. 
● Validesa de les estratègies de motivació, i reforç. 
● Propostes de millora. 

- Elaboració d'informes d'avaluació: finalitat, estructura i presentació. 
- Qüestionaris d'entrevista per a la valoració inicial en activitats d'animació: 

● Àmbit d'aplicació. 
● Models. 
● Fitxes de registre. 

- L'observació com a tècnica bàsica d'avaluació: 
● Mesures fonamentals del procés d'observació. 
● Formes de realitzar l'observació. 
● Criteris per haver de reunir l'observació. 
● El registre de dades. 

- Anàlisi de dades obtingudes. 
- Tècniques d’arxivament i emmagatzematge d'informes: finalitat de l’arxivament, control, 
seguiment i conservació d'informes i documents. 
- Normativa vigent de protecció de dades. 
- Criteris deontològics professionals de confidencialitat. 
 
6. Seguretat i prevenció en activitats fisicoesportives d'animació 
- Mesures de prevenció de riscos, de protecció mediambiental, de seguretat i de salut en 
instal·lacions esportives i espais d'aire lliure en activitats i esdeveniments d'animació: 

● Barreres i riscos característics de les instal·lacions, materials, mobiliari. 
● Agents de l'entorn: agents físics (soroll, il·luminació, velocitat del vent, temperatura), 
agents químics (pols, fum), agents biològics (virus, bacteris, animals). 
● Procediments operatius habituals en instal·lacions esportives. 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 39 

● Riscos més habituals en l'entorn natural condicionat i no condicionat. 
● Establiment de mesures de prevenció i seguretat. 

- Evacuació preventiva i d'emergència en instal·lacions esportives i en l'entorn natural. 
- Legislació bàsica sobre seguretat i prevenció. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el que apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 s’ha d’haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’ alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: TALLERS I ACTIVITATS CULTURALS AMB FINALITATS D’ANIMACIÓ TURÍSTICA I 
RECREATIVA 
 
Codi: MF1095_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1095_3 Organitzar i desenvolupar activitats culturals amb finalitats d'animació turística i 
recreativa. 
 
Durada: 70 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Programar i dissenyar tallers i activitats culturals en el marc d'establiments d'activitats 
d'animació turística i recreativa, identificant i relacionant els recursos culturals presents en diferents 
entorns amb les seves possibilitats d’incorporació a programes d'animació turística i recreativa. 

CE1.1 Identificar i descriure els interessos i necessitats culturals de diferents tipus i grups de 
participants. 
CE1.2 Descriure els processos previs al desenvolupament d'activitats culturals, tals com la 
preparació i adequació dels espais, preparació dels materials, promoció i comunicació de les 
activitats i pressupost per a cada activitat. 
CE1.3 Identificar i descriure característiques significatives d'entorns regionals i locals. 
CE1.4 Ordenar els resultats obtinguts mitjançant fitxes tècniques que contemplin: 
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- La localització del recurs. 
- Les possibilitats d'accés a dit recurs. 
- Les seves característiques més importants. 
- Els seus possibles usos i activitats realitzables. 
CE1.5 Formular objectius específics de programació a partir del coneixement d'hipotètics 
objectius d'establiment i de projectes globals d'animació turística i recreativa. 
CE1.6 Relacionar recursos humans, materials, equipaments i estructures amb els diferents 
tipus d'activitats culturals programades en el marc d’establiments d'activitats turístiques i 
d'animació recreativa. 
CE1.7 Identificar els criteris més habituals a tenir en compte per realitzar la selecció d'activitats 
culturals programades en el marc d'establiments d'activitats turístiques i recreatives. 
CE1.8 En un supòsit pràctic de programació d'activitats culturals i recreatives en el marc 
d'establiments d'activitats turístiques i recreatives: 
- Identificar les característiques i necessitats dels clients i de les clientes als quals s’adrecen. 
- Identificar els recursos humans necessaris per al desenvolupament de les activitats. 
- Identificar els espais, recursos materials, equipaments i estructures necessaris per al 
desenvolupament de les activitats. 
- Definir els criteris per concretar el pressupost assignat a l'activitat. 

 
C2: Seleccionar i organitzar els recursos materials i els espais per realitzar activitats culturals i 
recreatives, d'acord a les característiques i necessitats dels i de les participants i als objectius 
proposats en el projecte o programa. 

CE2.1 Descriure el procés de verificació i adaptació dels recursos materials a les 
característiques de l'activitat i dels i de les participants. 
CE2.2 En un supòsit pràctic elaborar un llistat de materials i recursos necessaris per realitzar 
activitats recreatives. 
CE2.3 En un supòsit pràctic en el qual s'identifiquen els objectius de l’activitat i les 
característiques i necessitats dels i de les participants: 
- Seleccionar les activitats en funció dels espais i instal·lacions dels que es disposa. 
- Seleccionar els materials en funció de les activitats a desenvolupar. 
- Analitzar les condicions espacials per determinar la seva idoneïtat i disponibilitat. 
- Identificar i descriure les dificultats i barreres que puguin obstaculitzar el desenvolupament 
de la sessió, proposant les adaptacions necessàries que garanteixin la integritat i seguretat dels 
i de les participants. 
- Identificar i descriure els possibles riscos, proposant les solucions oportunes. 
- Adaptar els materials a les característiques i a les necessitats dels i de les participants. 
- Ordenar, revisar i actualitzar els arxius de lectura, cinema-fòrum, video-fòrum, audicions 
musicals i altres de semblant naturalesa. 
CE2.4 Descriure possibles contingències en el desenvolupament de l'activitat i proposar pautes 
d'actuació coherents amb dites possibles contingències. 
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C3: Dirigir i dinamitzar tallers i activitats culturals en el marc d'establiments d'activitats turístiques i 
recreatives, en els termes previstos en la seva programació i resolent les incidències que puguin 
sorgir. 

CE3.1 Relacionar els recursos culturals identificats amb les seves possibilitats d’utilització en 
l'animació turística i recreativa, tenint en compte la normativa autonòmica i/o estatal referida 
a la professió de guies turístics. 
CE3.2 En un supòsit pràctic on s'explicitin les característiques dels i de les participants, les 
instal·lacions i els recursos humans i materials disponibles: 
- Establir els objectius operatius que es persegueixen. 
- Seleccionar i seqüenciar les activitats a desenvolupar. 
- Relacionar diferents tipus de tallers i activitats culturals i recreatives amb les característiques, 
necessitats, nacionalitat, nivell socioeconòmic, edat i expectatives dels i de les participants. 
- Seleccionar i justificar estratègies metodològiques que assegurin la màxima participació, 
gaudi i implicació dels i de les participants. 
- Descriure les instal·lacions i mitjans materials necessaris per garantir el desenvolupament de 
les activitats, previ estudi de la seva viabilitat. 
- Establir normes de seguretat i higiene durant el desenvolupament dels tallers i les activitats. 
- Elaborar una estimació econòmica de despeses del taller o l'activitat. 
- Establir indicadors objectius i fiables per avaluar l'adequació de les activitats a les 
característiques, expectatives i necessitats del grup i els objectius previstos. 
CE3.3 En un supòsit pràctic de sortides o excursions turístiques i recreatives: 
- Descriure el procediment de contractació de serveis de transport, manutenció, permisos, 
tiquets per a visites culturals. 
- Identificar i preveure les mesures de seguretat. 
- Comprovar l'accessibilitat en els espais i instal·lacions a visitar per proposar les adaptacions 
pertinents en funció de les necessitats dels i de les participants. 
CE3.4 En un supòsit pràctic d'animació d'activitats culturals i recreatives en el marc 
d'establiments d'activitats turístiques i recreatives: 
- Dinamitzar tallers i activitats recreatives en funció de les característiques i necessitats dels 
clients i de les clientes a qui s’adrecen. 
- Preveure els recursos humans necessaris per al desenvolupament de les activitats. 
- Disposar i utilitzar els recursos materials, equipaments i estructures necessaris per al 
desenvolupament de les activitats. 
- Utilitzar estratègies metodològiques pròpies d'animació per garantir la implicació i 
participació de tots els clients i clientes. 
- Supervisar el suposat grup que participa en l'activitat, resolent les incidències que puguin 
sorgir. 

 
C4: Avaluar el desenvolupament dels tallers i activitats culturals en el marc d’establiments 
d'activitats turístiques i recreatives i els seus resultats, per conèixer el nivell de satisfacció dels i de 
les participants i el grau de compliment dels objectius previstos. 

CE4.1 Descriure els instruments més habituals d'avaluació d'activitats culturals i relacionar-los 
amb els tipus d'activitats, esdeveniments i característiques dels i de les participants. 
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CE4.2 En un supòsit pràctic d'activitats culturals en el marc d’establiments d'activitats 
turístiques i recreatives, aplicar tècniques d’avaluació als diferents elements que configuren 
l'activitat o esdeveniment: 
- Espais. 
- Instruments i materials. 
- Persones suposadament implicades. 
- Desenvolupament de l'activitat o esdeveniment. 
- Elements complementaris. 
CE4.3 En un supòsit pràctic d'anàlisi de l'avaluació d'activitats culturals en el marc 
d'establiments d'activitats turístiques i recreatives: 
- Elaborar els informes pertinents segons els criteris i procediments establerts. 
- Establir els mecanismes necessaris per millorar els aspectes que el procés d'avaluació 
aconselli. 
 

Continguts 
 
1. Programació i disseny de tallers i activitats culturals i recreatives 
- Interpretació d'una programació general d'animació turística i recreativa: 

● Anàlisi del context d'intervenció i oferta adaptada a les activitats. 
● Estructura del programa. 
● Recollida de dades i informació. 
● Pressupost. 
● Recursos humans i materials. 
● Instal·lacions i espais oberts. 
● Objectius. 
● Metodologia. 
● Avaluació del procés i els resultats. 

- Programació i disseny de tallers i activitats culturals: 
● Criteris generals de programació. 
● Estructura dels tallers i de les sessions. 
● Establiment d'objectius. 
● Preparació i distribució de l'espai i els materials. 
● Organització dels recursos humans i materials. 
● Selecció i adequació de les activitats, les característiques, necessitats, i 
interessos dels usuaris i usuàries. 

- Programes específics de tallers i activitats segons el tipus d'instal·lació, mitjans 
disponibles i tipologia de les persones clientes: 
 ● Nacionalitat dels i de les participants i de les persones clientes. 
 ● Edat: adults, adolescents, nens i gent gran. 
 ● Tipus d'instal·lacions. 
 ● Necessitats materials. 
 ● Objectius operatius. 
 ● Aspectes socials i culturals rellevants en el grup de participants. 
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2. Recursos culturals en l'àmbit de l'animació turística i recreativa 
- Identificació i aplicació. 
- Fonts d'informació per a la selecció i anàlisi dels recursos culturals de l’entorn. 
- Interessos culturals i expectatives dels usuaris i usuàries i  àmbit de desenvolupament de l’animació 
turística i recreativa: 
 ● Anàlisi general de la cultura i costums d'origen dels usuaris i usuàries als quals va destinat 
 el programa d'animació. 
 ● Característiques del grup, lloc de procedència, context social i nivell sociocultural. 
 ● Expectatives i interessos culturals. 
 ● Condicions personals i experiències prèvies. 
- Pautes per relacionar recursos culturals identificats amb la seva utilització en animació turística i 
recreativa. 
- Elaboració de fitxes tècniques: 
 ● Localització dels recursos culturals. 
 ● Possibilitats i estratègies d'accés. 
 ● Identificació de les seves característiques més significatives. 
 ● Aplicació al programa d'activitats d'animació turística i recreativa. 
- Tècniques artesanes. 
- Gastronomia local. 
- Folklore local i regional. 
- Dramatitzacions i representacions escèniques. 
- Recursos del patrimoni historicoartístic. 
- Altres recursos culturals. 
 
3. Selecció i organització de recursos materials i espais 
- Verificació i adaptació dels recursos materials: 

● Caracterització del procés. 
● Pautes per a l'adaptació a les activitats. 
● Criteris per a l'adaptació a les característiques i necessitats dels i de les participants. 
● Tipus d'adaptacions. 

- Criteris d'utilització segura i procediments per a la supervisió dels recursos materials d'animació: 
● Descripció. 
● Criteris d'idoneïtat i disponibilitat. 
● Riscos potencials en la utilització dels materials. 
● Propostes de solucions. 
● Adaptació de materials. 
● Pautes per a l'ordenació, revisió i actualització d’arxius de lectura, cinema-fòrum, vídeo-
fòrum, audicions musicals i d'altres. 

- Accessibilitat en instal·lacions i espais oberts: 
● Barreres arquitectòniques. 
● Criteris per a l'adaptació d'instal·lacions. 
● Tipus d'obstacles més habituals. 
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- Instal·lacions i establiments turístics: 
● Característiques de les instal·lacions i establiments turístics. 
● Hoteleria. 
● Ciutats de vacances. 
● Campaments de turisme actiu. 
● Apartaments turístics. 
● Altres establiments. 

- Característiques tipus d'una instal·lació turística per al desenvolupament de programes d’animació 
amb activitats i tallers culturals i recreatius. 
 
4. Direcció i dinamització de tallers i activitats culturals en el marc d’establiments d'activitats 
turístiques i recreatives 
- Anàlisi dels interessos i necessitats culturals dels diferents col·lectius de persones clientes en 
establiments d'activitats turístiques i recreatives. 
- Coneixement de la normativa reguladora de la professió de guia turístic en la comunitat autònoma 
on es prevegi realitzar l'activitat. 
- Metodologia per a la planificació dels tallers i les activitats. 
- Criteris per a l'adaptació de les activitats recreatives en funció de les característiques i necessitats 
dels clients i de les clientes, espais i mitjans materials disponibles. 
- Aplicació de tècniques de promoció i comunicació. 
- Realització de diferents tallers i activitats culturals executables en el marc d'un allotjament turístic: 

● Visites culturals guiades. 
● Excursions en el medi natural. 
● Viatges curts organitzats. 
● Passejos i marxes recreatives. 
● Campaments turístics. 

- Desenvolupament pràctic dels tallers i activitats culturals: 
● Anunci i promoció. 
● Preparació dels materials necessaris. 
● Adequació dels espais i instal·lacions previstes. 
● Punt de trobada. 
● Horaris. 
● Explicació de l'activitat. 

- Desenvolupament pràctic de sortides o excursions turístiques i recreatives: 
● Anunci i promoció. 
● Procediment de contractació de serveis de transport, manutenció, tiquets per a visites 
culturals, material personal. 
● Gestió de permisos i autoritzacions. 
● Preparació dels materials necessaris. 
● Verificació de l'accessibilitat dels espais i instal·lacions per a tots els i les participants. 
● Punt de trobada. 
● Normes d'obligat compliment durant l'excursió. 
● Mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
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- Estratègies metodològiques específiques i adaptades de direcció i dinamització de tallers i activitats 
culturals en l'àmbit del turisme i la recreació: 

● Principis metodològics fonamentals. 
● Fases de desenvolupament de l'activitat. 
● Selecció i seqüenciació de les activitats en funció dels objectius, tipus de taller o activitat a 
desenvolupar, característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del medi on 
es desenvolupen. 
● Activitats alternatives davant de possibles contingències. 
● Pautes per a la gestió dels recursos humans presents al taller o activitat. 
● Logística: horaris, espais, instal·lacions, recursos i tipus d'agrupaments. 
● Optimització de la utilització dels recursos i espais. 
● Criteris per a l'organització i distribució dels i de les participants durant l’activitat. 
● Estratègies per fomentar la motivació i màxima participació de les persones usuàries. 
● Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, 
reposició, seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 
● Valoració dels resultats. 

- Normes de seguretat i higiene en el desenvolupament de tallers i activitats culturals en contextos 
turístics i recreatius: 

● Mesures de prevenció de riscos. 
● Barreres i riscos característics de les instal·lacions, materials, instruments i mobiliari. 
● Control de contingències en l'entorn: sorolls, il·luminació, temperatura, pols, fum, animals, 
entre altres. 
● Establiment de mesures de prevenció i seguretat durant les activitats i tallers. 
● Evacuació preventiva i d'emergència en instal·lacions i espais oberts. 
● Legislació bàsica sobre seguretat i prevenció. 

 
5. Avaluació de processos i resultats d'activitats culturals en contextos turístics i recreatius 
- Tècniques de disseny d'instruments específics d'avaluació d'activitats culturals. 
- Aplicació d'instruments i materials específics d'avaluació d'activitats culturals: 

● Grau d'adequació i idoneïtat d'espais i instal·lacions. 
● Grau d'adequació d'instruments i materials. 
● Coordinació de persones implicades en el desenvolupament de l'activitat. 
● Desenvolupament de l'activitat. 
● Pertinències de les activitats en funció de les necessitats i expectatives de les persones 
clientes. 
● Elements complementaris. 

- Instruments i mitjans d'avaluació més habituals en el desenvolupament d'activitats culturals en 
contextos turístics i recreatius: 

● Seguiment i observació directa. 
● Qüestionaris de satisfacció de la clientela. 
● Entrevistes personalitzades. 
● Autoavaluació. 
● Formularis de qüestions específiques. 
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- Detecció de necessitats de millora derivades de l'avaluació d'activitats culturals. 
- Elaboració d'informes: finalitat, estructura i presentació. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: VETLLADES I ESPECTACLES AMB FINALITATS D'ANIMACIÓ 
 
Codi: MF1096_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1096_3 Organitzar i desenvolupar vetllades i espectacles amb finalitats d'animació. 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: CONCRETAR I ORGANITZAR VETLLADES, ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS AMB 
FINALITATS D'ANIMACIÓ 
 
Codi: UF1939 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 i RP2. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar i concretar activitats pròpies de diferents tipus de vetllades i espectacles (propis i 
externs), en funció de tipologies de les persones clientes i participants en general, i de mitjans i 
instal·lacions tipus per al desenvolupament d'aquestes activitats, promovent la màxima participació, 
diversió i satisfacció de les persones usuàries. 

CE1.1 Diferenciar les característiques i funcions de les vetllades i espectacles d'animació 
(propis i externs) en funció dels diferents segments d’edat dels i de les participants. 
CE1.2 En un supòsit pràctic d'activitats freqüentment utilitzades en l'organització de vetllades, 
espectacles i esdeveniments en animació, identificar i descriure: 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 47 

- Objectius. 
- Paper i funció dels animadors i de les animadores. 
- Paper i funció dels clients i clientes i participants en general. 
- Necessitats materials. 
- Guió i ritme de desenvolupament. 
CE1.3 Relacionar interessos, gustos i preferències de diferents tipus de persones clientes i 
participants, amb diferents tipus de vetllades i espectacles. 
CE1.4 Concretar els objectius específics de programació i adaptar les activitats de vetllades i 
espectacles a partir de la identificació de les característiques, interessos i expectatives dels i de 
les demandants i participants, recollides en un projecte genèric d'animació prèviament 
establert. 
CE1.5 Identificar els departaments de l'establiment turisticohoteler que s'han de coordinar per 
al desenvolupament d'una vetllada o espectacle. 
CE1.6 Establir les pautes per a la localització, preparació i adequació d'espais i materials 
d'acord amb un projecte d'animació de referència. 
CE1.7 Concretar les accions de promoció i difusió de les activitats de vetllades, espectacles i 
esdeveniments, incloses en un projecte d'animació de referència. 
CE1.8 A partir d'un projecte d'animació donat, determinar els elements decoratius en les 
vetllades i espectacles programats, d'acord amb els recursos disponibles i el pressupost 
establert. 

 
C2: Organitzar i supervisar l'adequació i disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris, 
perquè les vetllades i espectacles amb finalitats d'animació puguin realitzar-se d'acord amb les 
característiques i necessitats de les persones usuàries i les directrius expressades en el projecte 
d'animació de referència. 

CE2.1 Descriure l'ús i aplicacions de les instal·lacions, materials i equips necessaris per a 
l'organització i muntatge de vetllades i espectacles amb finalitats d'animació. 
CE2.2 En un supòsit pràctic de vetllada o espectacle amb finalitats d'animació, descriure i, en el 
seu cas, simular o aplicar: 
- Les entitats i organitzacions relacionades. 
- Els tràmits i accions de gestió per a la disponibilitat d'espais i recursos. 
- Els criteris a seguir per verificar que els recursos humans i materials i les instal·lacions 
compleixen les condicions previstes per a l'activitat a realitzar d'acord amb allò explicitat en la 
programació general de referència. 
- Les barreres detectades i les adaptacions requerides perquè les persones amb limitacions en 
la seva autonomia personal puguin integrar-se a l'activitat. 
- Els protocols de seguretat a aplicar en relació amb la instal·lació i els materials. 
CE2.3 Elaborar una fitxa tècnica tipus per emplenar totes les dades relatives al muntatge d'una 
activitat d'animació en vetllades i espectacles. 
CE2.4 En el supòsit pràctic d'una vetllada o espectacle amb finalitats d’animació, determinar: 
- El cronograma i desenvolupament organitzatiu. 
- El guió. 
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- Les pautes de coordinació entre els diferents tècnics i tècniques implicats i els rols assignats a 
cadascun. 
- El vestuari. 
- La música. 
- La decoració. 
- L'escenografia. 
- Els materials específics. 
- Els premis i reconeixements. 
- Les necessitats de col·laboració interdepartamental. 
- Els sistemes i mètodes d'avaluació i control. 
CE2.5 Descriure el procés d'un assaig tipus i els criteris de repartiment de rols entre els i les 
participants i participar en assajos de diferents tipus de vetllades i espectacles amb finalitats 
d'animació. 
CE2.6 En un supòsit pràctic de vetllades i espectacles amb finalitats d’animació en el que 
s'explicitin les característiques, necessitats i expectatives dels i de les participants, seleccionar 
els materials i espais, concretant: 
- La llista i preparació de materials necessaris. 
- La justificació dels materials elegits en funció del guió, les característiques, necessitats i 
expectatives dels i de les participants. 
- L'ambientació i decoració previstes tenint en compte les exigències del guió. 
- La circulació, emmagatzematge i control de tot el material a utilitzar. 

 
Continguts 
 
1. Concreció de vetllades i espectacles 
- Les vetllades i espectacles en el context d'un projecte d'animació: 

● Objectius. 
● Indicacions generals. 
● Interdependència entre l'animació diürna i nocturna. 

- Elements de la programació, ús i combinació de: 
● Música discjòquei o música en viu. 
● Jocs entretemps. 
● Lliurament de premis de les activitats diürnes. 
● Jocs de ball o champagne. 
● Jocs bojos. 
● Concursos o espectacles de complement. 
● Eleccions o concursos. 
● Cabarets de clients i clientes. 
● Festes. 
● Cabarets d'animadores i animadors. 
● Esquetxos. 
● Musicals. 
● Xous externs. 
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● Espectacles de producció mixta. 
- Nivells de programació en l'animació nocturna: 

● Estructura de la vetllada. 
● Criteris de temporalització de vetllades i/o espectacles. 

- Programació: 
● Metodologia d'elaboració. 
● Caràcter activitats. 
● Fitxes d'activitat. 

- Publicitat: mètodes de captació: 
● Expositors. 
● Captació de grups. 
● Contacte personal. 
● Ambientació d'àrees comunes. 
● Anuncis. 
● Caracterització i disfresses. 
● Imatge congelada 
● Gags. 
● Estació de ràdio. 

- Classificació segons tipologia del col·lectiu destinatari: 
● Adults i gent gran. 
● Adolescents. 
● Nens. 

- Classificació segons tipus de participació requerida: activa, passiva o compartida: 
● Vetllades i espectacles participatius: Indicacions generals, Concursos, Eleccions, Festes, 
Jocs de ball o de champagne, Cabarets de clients. 
● Vetllades i espectacles contemplatius - Indicacions generals: Cabarets i esquetxos 
d'animadors i animadores, Xous externs, Musicals. 
● Produccions mixtes. 
● Classificació segons la seva relació amb l'animació diürna: Matins, tardes i dies especials. 

- Diferents tipus de vetllades i espectacles: 
● Concursos: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, Puntuació, Guions. 
● Musicals: Desenvolupament, Guions. 
● Eleccions: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, Puntuació, Guions. 
● Festes: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, Puntuació, Guions. 
● Lliuraments de premis: Forma de participació, Desenvolupament, Guions. 
● Jocs de ball o champagne: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, 
Puntuació, Guions. 
● Jocs mini disco: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, Puntuació, Guions. 
● Esquetxos: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, Guions. 
● Cabarets d'animadors i/o clients: Tipus de xou, Forma de participació, Desenvolupament, 
Guions. 

 
2. Organització de vetllades i espectacles amb finalitats d'animació 
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- Gestió, disponibilitat i idoneïtat dels recursos humans i materials: 
● Seqüència d'accions organitzatives. 
● Tràmits i accions de gestió per a la disponibilitat d'espais i recursos de desenvolupament 
de vetllades i espectacles amb finalitats d'animació. 
● Entitats i organitzacions tipus relacionades amb aquest tipus d'activitats. 
● Criteris per a la valoració de la idoneïtat. 
● Pautes per assegurar la disponibilitat dels recursos humans i materials. 
● Criteris per a l'adaptació de materials i adequació d'espais i instal·lacions a persones 
usuàries amb limitacions en l'àmbit de la seva autonomia personal. 

- Criteris d'ús dels recursos materials en vetllades i espectacles amb finalitats d’animació: 
● Organització i distribució del material, en funció de les característiques de les persones 
usuàries, nombre de participants en l'activitat, objectius que es persegueixen, experiència 
manipulativa dels usuaris i usuàries, estructura organitzativa de l'activitat. 
● Protocols d'utilització. 
● Reposició, circulació i condicions d'emmagatzemament. 
● Situacions de risc habituals en instal·lacions i recursos materials 
● Mesures i protocols de seguretat i higiene en l'ús i manteniment. 
● Inventari. 

- Cronograma i desenvolupament organitzatiu: 
● Convocatòria. 
● Horaris. 
● Criteris d'organització. 
● Coordinació amb altres departaments. 
● Criteris per al repartiment de rols entre els i les participants. 
● Materials necessaris. 
● Assajos previs, criteris d'oportunitat i guió d'actuació dels i de les diferents participants. 

- Emplenament de la fitxa tècnica d'un muntatge. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DIRIGIR I CONDUIR VETLLADES I ESPECTACLES AMB FINALITATS D'ANIMACIÓ 
 
Codi: UF1940 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP3 i RP4. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Dirigir i intervenir en vetllades, espectacles i esdeveniments amb finalitats d'animació, 
identificant i descrivint tècniques d'expressió, representació, escenogràfiques i decoració d'espais, 
realitzant les accions necessàries per al muntatge i preparació de les activitats programades, 
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adaptades a les característiques, necessitats i expectatives de les persones clientes i participants en 
general, i als mitjans i instal·lacions tipus per al desenvolupament d'aquestes activitats. 

CE1.1 Descriure el procés d'un muntatge i les caracteritzacions de maquillatge i vestuari, 
concordes amb la temàtica de la vetllada o espectacle. 
CE1.2 En un supòsit pràctic de programació de vetllades i espectacles: 
- Identificar les característiques de les clientes i dels clients a qui es dirigeixen. 
- Caracteritzar les activitats programades, adequant-les a les característiques dels i de les 
participants, als espais i als recursos disponibles. 
- Coordinar els recursos humans necessaris per al desenvolupament de les activitats. 
- Identificar i assignar els espais, recursos materials, equipaments i estructures necessaris per 
al desenvolupament de les activitats programades en funció de les característiques dels i de les 
participants. 
- Especificar la metodologia a dur a terme. 
- Establir la seqüència temporal de les activitats. 
- Identificar els possibles riscos, barreres o obstacles que puguin interferir en el 
desenvolupament de l'activitat. 
- Relacionar diferents tècniques d'expressió i representació per a l'animació en vetllades i 
espectacles amb la tipologia de les clientes i dels clients a qui va destinada l'activitat: 
nacionalitat, edat, temps d’estada, nivell socioeconòmic. 
- Utilitzar adequadament el cos com a expressió en l'actuació, a través de l'entrenament i el 
desenvolupament de la consciència corporal. 
- Utilitzar les tècniques de veu, de so i de micròfon per impulsar l’expressió oral. 
- Identificar els diferents gèneres musicals, valorant la seva adequació als diferents tipus de 
públic. 
- Descriure diferents estils de balls en funció de les característiques, interessos, edat i 
nacionalitat dels i de les participants. 
CE1.3 En un supòsit pràctic de concreció de vetllades i espectacles expressat en un projecte 
d'animació: 
- Realitzar els guions necessaris per al desenvolupament de la vetllada o espectacle. 
- Simular el contacte amb persones del públic que participarien en les activitats. 
- Dissenyar la coreografia adequada a cada activitat. 
- Seleccionar la música, comprovant la seva adequació a cada número de l’activitat. 
- Planificar temps i modes d'assaig. 
- Assajar les activitats de les vetllades o espectacles. 
- Seleccionar i aplicar models de maquillatge concordes amb els personatges de vetllades o 
espectacles. 
- Escollir i adaptar vestuaris adequats a les activitats i personatges que intervenen en les 
vetllades o espectacles. 
- Escollir i adaptar elements i complements d’attrezzo necessaris per al desenvolupament 
òptim de les activitats. 
- Preveure i/o reconèixer les possibles contingències, en funció de la seva naturalesa. 
- Adaptar i reconèixer els rols i tasques previstos entre participants i tècnics, davant de les 
diferents contingències detectades. 
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- Descriure situacions de risc que es poden presentar, així com la forma de detectar-les i 
prevenir-les. 
CE1.4 En supòsits pràctics de desenvolupament de vetllades i espectacles: 
- Aplicar tècniques de captació de clients i clientes. 
- Aplicar tècniques d'expressió i representació en funció del tipus d’activitat. 
- Simular la direcció de les tasques de les diferents persones que participen, donant les 
orientacions necessàries perquè es desenvolupin eficaçment. 
- Supervisar el suposat grup que participa en l'activitat, resolent les incidències que puguin 
sorgir. 
CE1.5 Dominar el micròfon com a recurs de comunicació en vetllades i espectacles, integrant-lo 
de forma natural en la mímica i interpretació per a la transmissió de missatges verbals i no 
verbals. 
CE1.6 Explicar les precaucions que han de prendre en les diferents activitats, a fi de preservar 
la seguretat i higiene dels i de les participants. 
CE1.7 Descriure i demostrar l'aplicació de les normes de seguretat i higiene en l'ús i 
manteniment dels materials específics de vetllades i espectacles. 

 
C2: Aplicar mètodes i instruments d'avaluació sobre el procés i resultats de les vetllades i 
espectacles, d'acord amb els objectius i els procediments d’avaluació establerts en un projecte 
d'animació, per valorar la consecució dels esmentats objectius i el grau de satisfacció dels i de les 
participants. 

CE2.1 Descriure els instruments més habituals d'avaluació de vetllades i espectacles i 
relacionar-los amb els tipus de funció, esdeveniments i característiques de participants. 
CE2.2 En un supòsit pràctic d'avaluació de vetllades i espectacles: 
- Triar els indicadors per determinar l'avaluació de la qualitat, tant en el procés com en el 
resultat, de les vetllades i espectacles inclosos en el projecte d'animació. 
- Aplicar la seqüència temporal d'avaluació determinada en la concreció operativa del projecte 
d'animació, pel que fa a les vetllades i espectacles inclosos en dit projecte. 
- Emplenar fitxes de control, conforme als models de referència. 
CE2.3 En un supòsit pràctic de vetllades i espectacles, aplicar tècniques d'avaluació als 
diferents elements que configuren l'activitat o esdeveniment: 
- Espais. 
- Instruments i materials. 
- Persones suposadament implicades. 
- Desenvolupament de la funció. 
- Elements complementaris. 
CE2.4 Enumerar les parts i descriure els punts més rellevants d'un informe avaluatiu relatiu a 
vetllades i espectacles, en el context de projectes d’animació. 
CE2.5 En un supòsit pràctic d'anàlisi de l'avaluació de vetllades i espectacles: 
- Elaborar els informes pertinents segons els criteris i procediments establerts. 
- Establir els mecanismes necessaris per millorar els aspectes que el procés d'avaluació 
aconselli. 
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Continguts 
 
1. Tècniques d'expressió i representació 
- Classificació i característiques. 
- Tècniques d'expressió corporal. 
- Tècniques de so: 

● Diferents reproductors de so. 
● Procediment de connexió. 
● Procediment de desconnexió. 
● Neteja de l'equip. 
● Normes de seguretat. 

- Tècniques d'expressió oral: 
● Tipus de micròfon. 
● Entonació i dicció. 
● Composició del missatge. 
● Guió de presentació. 

- Tècniques d'expressió musical: 
● Estils musicals. 
● Estils de ball. 
● Seguiment musical en vetllades i espectacles. 

 
2. Tècniques escenogràfiques i decoració d'espais 
- Classificació i característiques. 
- La posada en escena. 
- Etapes per a la realització i producció d'un muntatge. 
- Tècniques d'il·luminació: 

● Sistema d'il·luminació. 
● Ús de la llum. 
● Efectes especials. 
● Normes de seguretat. 

- Tècniques d'ambientació: 
● L'escenari. 
● Resta d'espais. 
● Tipus d'ambientació i combinació d'elements. 
● Materials bàsics en decoració. 

- Retolació i grafisme: 
● Elements que s'usen en animació. 
● Les proporcions. 
● Teoria del color. 
● Ús dels colors. 
● Ús de les lletres 

 
3. Tècniques de maquillatge i de caracterització 
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- Tècniques de maquillatge: 
● Els materials i productes habituals en animació. 
● Procediment per realitzar un maquillatge. 
● Tipus de maquillatge. 
● Caracteritzacions de maquillatge. 
● Normes de seguretat i higiene. 

- La disfressa i el vestuari en els espectacles. 
- Estudi del vestuari escènic: 

● En espectacles existents. 
● En espectacles de nova creació. 
● Caracteritzacions de vestuari. 

- Pressupostos. 
- Manteniment del vestuari: els complements. 
 
4. Direcció i conducció de vetllades i espectacles 
- Criteris metodològics en la direcció de vetllades i espectacles: 

● Optimització de la participació i implicació dels usuaris i de les usuàries. 
● Selecció i seqüenciació de les activitats. 
● Organització dels recursos humans i professionals. 
● Organització dels i de les participants. 
● Identificació de riscos i propostes de solució. 

- Elaboració de guions: 
● Guió general de la vetllada o espectacle. 
● Guió de vestuari i complements. 
● Guió tècnic de llums, incloent el canó de seguiment. 
● Guió tècnic de música. 
● Guió d'escenografia. 

- Mètodes de control de temps: 
● En les presentacions. 
● En el desenvolupament dels jocs. 
● En els espectacles contemplatius. 
● A les festes. 

- Funcions de l'animador-showman. 
- Treball en equip. 
- Supervisió del desenvolupament de vetllades i espectacles: 

● Captació. 
● Material informatiu. 
● Decoració. 
● Equipament de llum i so. 
● Preparació del material. 
● Preparació de clients. 
● Preparació del jurat. 
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5. Avaluació i control en vetllades i espectacles d’animació 
- Mètodes d'avaluació: 

● Instruments més habituals en l'avaluació de vetllades i espectacles. 
● Qüestionaris de satisfacció de les persones clientes. 
● Entrevistes personalitzades. 
● Mecanismes d'autoavaluació: partint de guions i partint de manuals de 
procediment. 
● Formularis de qüestions específiques. 
● Seguiment directiu: horaris, qualitat de la programació, infraestructures, 
material emprat versus material disponible, cohesió de l'equip d’animació. 
● Reunions periòdiques amb la direcció. 

- Elaboració d'informes d'avaluació: finalitat, estructura i presentació. 
- Estratègies i instruments per avaluar: 

● L'adequació dels espais. 
● Els instruments i materials emprats i la seva adequació a l'activitat i a les característiques i 
expectatives dels i de les participants. 
● Les persones implicades en l'activitat. 
● El desenvolupament de la funció. 
● Els elements complementaris. 

- Pautes per a l'establiment de mecanismes de millora de l'activitat a partir dels resultats de 
l'avaluació. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el que apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 ha d’haver-se superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 5 
 
Denominació: PRIMERS AUXILIS 
 
Codi: MF0272_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0272_2 Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d’emergència. 
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Durada: 40 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques de l'assistència com a primer intervinent. 

CE1.1 Definir els conceptes d'urgència, emergència i catàstrofe. 
CE1.2 Explicar el concepte de sistema integral d'urgències i emergències i descriure 
l'organització dels sistemes d'emergència. 
CE1.3 Manejar la terminologia medicosanitària elemental. 
CE1.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, aplicar les tècniques d'autoprotecció 
davant possibles lesions derivades de la manipulació de persones accidentades. 
CE1.5 Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions de les 
substàncies i medicaments. 

 
C2: Aplicar tècniques de valoració inicial segons el protocol establert accedint a la persona 
accidentada de forma oportuna i generant un entorn segur. 

CE2.1 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, accedir a la persona accidentada: 
- Identificant i justificant la millor forma d'accés a la persona accidentada. 
- Identificant els possibles riscos. 
- Assegurant la zona segons el procediment oportú. 
Efectuant les maniobres necessàries per accedir a la persona accidentada. 
CE2.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, seguir les pautes d'actuació segons 
protocol per a la valoració inicial d'un accidentat o accidentada. 
CE2.3 Identificar situacions de risc vital i definir les actuacions que comporten. 

 
C3: Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert. 

CE3.1 Descriure els fonaments de la reanimació cardiopulmonar bàsica i instrumental. 
CE3.2 Descriure les tècniques bàsiques de desobstrucció de la via aèria. 
CE3.3 Aplicar les tècniques bàsiques i instrumentals de reanimació cardiopulmonar sobre 
maniquins. 
CE3.4 Aplicar les tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar sobre maniquins utilitzant 
equip d'oxigenoteràpia i desfibril·lador automàtic. 

 
C4: Identificar els primers auxilis que s'han de prestar per a les lesions o patologies més freqüents i 
aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts. 

CE4.1 Indicar les lesions, patologies o traumatismes més significatius i els aspectes a tenir en 
compte per a la seva prevenció, en funció del medi en el qual es desenvolupa l'activitat 
precisant: 
- Les causes que el produeixen. 
- Els símptomes i signes. 
- Les pautes d'actuació. 
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CE4.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir directament per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE4.3 Discriminar les tècniques que no ha d'aplicar el primer intervinent de forma autònoma, 
per excés de risc o per ser específiques d'altres professionals. 
CE4.4 En diferents situacions d'accidents simulats on es presentin diferents tipus de lesions, 
determinar: 
- Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
- Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 

 
C5: Aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l'evacuació de l’accidentat o 
accidentada si fos necessari. 

CE5.1 Explicar i aplicar els mètodes bàsics per efectuar el rescat d'una persona accidentada. 
CE5.2 Explicar i aplicar els mètodes d'immobilització aplicables quan la persona accidentada ha 
de ser traslladada. 
CE5.3 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat de mobilització i immobilització d'una 
persona accidentada, elegir el mètode més adequat, donades les possibles lesions de la 
persona accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
CE5.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, explicar i aplicar a la persona 
accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE5.5 Explicar i aplicar les repercussions que un trasllat inadequat pot tenir en la persona 
accidentada. 
CE5.6 Confeccionar lliteres i sistemes per a la immobilització i transport de persones malaltes 
i/o accidentades utilitzant materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 

 
C6: Aplicar tècniques de suport psicològic a la persona accidentada i als seus familiars. 

CE6.1 Explicar els principis bàsics de la comunicació amb la persona accidentada. 
CE6.2 Explicar els mecanismes de defensa de la personalitat i la seva aplicació 
pràctica. 
CE6.3 Enumerar els diferents elements de la comunicació. 
CE6.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'una situació que dificulta la 
comunicació i on es presta assistència a una persona accidentada, aplicar tècniques 
facilitadores de la comunicació interpersonal. 

 
C7: Aplicar tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès. 

CE7.1 Enumerar els factors que predisposen a l’ansietat en les situacions d’accident o 
emergència. 
CE7.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat on s’especifiquen diferents situacions de 
tensió ambiental, especificar les tècniques a emprar per: 
- Controlar una situació de dol. 
- Controlar situacions d'ansietat i angoixa 
- Controlar situacions d'agressivitat. 
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CE7.3 Davant d'un supòsit d'aplicació de primers auxilis no reeixit (mort de la persona 
accidentada), descriure les possibles manifestacions d'estrès de la persona que socorre i 
indicar les accions per superar psicològicament el fracàs. 

 
Continguts 
 
1. Fonaments de primers auxilis 
- Conceptes: 

● Definicions d'accident, urgència i emergència. 
● Definició de primers auxilis. 

- Objectius i límits dels primers auxilis. 
- Aspectes eticolegals en el primer intervinent: 

● Perfil, competències i actituds. 
● Ètica professional i codi deontològic. 
● Marc legal i responsabilitat: normes civils, normes penals. 

- Actuació del primer intervinent: 
● Riscos en la intervenció. 
● Seguretat i protecció durant la intervenció. 
● Prevenció de contagis i malalties. 

- Anatomia i fisiologia bàsiques per a primers auxilis: 
● Conceptes bàsics d'anatomia i fisiologia. 
● Sistemes: respiratori, cardiocirculatori, neurològic, digestiu, genitourinari, endocrí, 
tegumentari, osteomuscular. 
● Signes i símptomes. 
● Terminologia bàsica medicosanitària. 

- Tècniques de suport psicològic en primers auxilis: 
● Principis de psicologia general. 
● Principis de la comunicació: canals i tipus de comunicació, comunicació entre primers 
intervinents, assistent-persona accidentada i assistent-família. 
● Mecanismes de defensa de la personalitat. 
● Habilitats socials en situacions de crisi: escolta activa, resposta funcional, comunicació 
operativa. 
● Perfil psicològic de la víctima. 
● Suport psicològic davant de situacions d'emergència: crisi, dol, tensió, agressivitat, 
ansietat. 
● Tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès: 
● Mecanismes de defensa. 
● Mesures, tècniques i estratègies d'autocontrol emocional per superar situacions 
d'ansietat, agressivitat, angoixa, dol i estrès. 
● Afrontament i autocura. 

 
2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany 
- La cadena de supervivència: 
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● Activació precoç de l'emergència. 
● RCP bàsica precoç. 
● Desfibril·lació precoç. 
● Cures avançades precoces. 

- RCP bàsica: 
● Comprovació del nivell de consciència. 
● Obertura de la via aèria. 
● Avís al 112. 
● Inici i continuïtat en la RCP bàsica: massatge cardíac, ventilacions terapèutiques. 
● Utilització del desfibril·lador extern automàtic. 
● Posició lateral de seguretat. 

- RCP bàsica en casos especials: 
● Embarassades. 
● Lactants. 
● Nens. 

- Obstrucció de via aèria: 
● Víctima conscient. 
● Víctima inconscient. 

- Aplicació d'oxigen. 
 
3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a la persona accidentada 
- El o la pacient traumàtic: 

● Valoració primària. 
● Valoració secundària. 
● Valoració del o de la pacient traumàtic. 
● Traumatismes toracicoabdominals. 
● Traumatismes cranioencefàlics. 
● Traumatismes de la columna vertebral. 
● Recursos materials per realitzar immobilitzacions. 
● Immobilitzacions. 
● Trasllats. 

- Traumatismes en extremitats i parts toves: 
● Traumatismes en extremitats: oberts, tancat. 
● Traumatismes en parts toves: contusions, ferides. 

- Trastorns circulatoris: 
● Síncope. 
● Hemorràgies. 
● Xoc. 

- Lesions produïdes per calor o fred: 
● Lesions produïdes per calor: insolació, esgotament per calor, cop de calor, cremades. 
● Lesions produïdes per fred: hipotèrmia, congelacions. 

- Picadures: 
● Picadures per serps. 
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● Picadures per peixos. 
● Picadures per insectes. 
● Picadures o mossegades d'altres animals. 

- Urgències mèdiques: 
● Generals. 
● Específiques: dificultat respiratòria, dolor toràcic, alteració de l'estat mental, abdomen 
agut, intoxicacions (per inhalació, per absorció, per ingestió i per injecció), conductuals. 

- Intervenció prehospitalària en ofegaments i persones lesionades medul·lars en el medi 
aquàtic: 

● Davant d'ofegaments de grau 1. 
● Davant d'ofegaments de grau 2. 
● Davant d'ofegaments de grau 3. 
● Davant d'ofegaments de grau 4. 
● Davant d'ofegaments de grau 5. 
● Davant de possibles lesions medul·lars. 

- La farmaciola de primers auxilis i la infermeria: 
● Conservació i bon ús de la farmaciola. 
● Continguts de la farmaciola. 
● Infermeria: característiques, recursos materials en instrumental i fàrmacs bàsics. 

 
4. Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col·lectives i catàstrofes 
- Víctimes amb necessitats especials: 

● Nens. 
● Persones grans. 
● Persones en situació de discapacitat: física, intel·lectual, sensorial, pluridiscapacitat. 

- Sistemes d'emergència: 
● Sistemes integrals d'urgències. 
● Protecció civil. 
● Coordinació en les emergències. 

- Accidents de trànsit: 
● Ordre d'actuació. 
● Classificació de persones ferides a l'accident. 
● Recursos relacionats amb la seguretat de la circulació. 

- Emergències col·lectives i catàstrofes: 
● Mètodes de triatge. 

 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ANIMACIÓ FISICOESPORTIVA I 
RECREATIVA 
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Codi: MP0408 
 
Durada: 120 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Col·laborar en l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa vinculada a la 
programació general de l'entitat. 

CE1.1 Identificar i descriure els elements bàsics del projecte general d’animació i les seves 
possibilitats d'aplicació en funció de les característiques, expectatives, necessitats, edat, 
nacionalitat i context socioeconòmic de la clientela. 
CE1.2 Participar en els processos de recollida d'informació i processament de dades i 
col·laborar en l'anàlisi diagnòstica del context d'intervenció. 
CE1.3 Analitzar i elaborar les aportacions que des de la perspectiva de la formació rebuda es 
puguin afegir al projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa i, en el seu cas, fer l'assaig 
d'elaborar un projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa diferenciat i específic per a 
l'entitat de referència. 
CE1.4 Ajudar a elaborar un pla de coordinació amb altres recursos humans, espacials i 
d'estructura organitzativa de l'entitat, tenint en compte el pla de prevenció de riscos, el 
manteniment integral dels espais disponibles i l'optimització dels recursos d'animació. 
CE1.5 Identificar i analitzar el pla promocional de l'entitat en els seus projectes d'animació 
fisicoesportiva i recreativa, detectar les possibles manques, proposar les accions 
complementàries i, en el seu cas, elaborar un pla promocional alternatiu. 
CE1.6 Col·laborar en l'avaluació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa i establir 
pautes de retroalimentació que permetin aplicar els resultats a nous projectes. 

 
C2: Elaborar i/o adaptar programes d'animació fisicoesportiva i recreativa a diferents tipus de grups, 
reflectint la metodologia d'aplicació i els criteris per a la selecció d'activitats, tallers i esdeveniments. 

CE2.1 Col·laborar en l'obtenció i valoració de les dades derivades de l’avaluació de les 
característiques, necessitats i expectatives dels clients i clientes, per determinar el tipus de 
programa d'animació fisicoesportiva i recreativa més adequat. 
CE2.2 Adequar el programa d'activitats als interessos, les necessitats i les possibilitats 
d'execució dels i de les participants, així com al context turístic on es desenvolupen. 
CE2.3 Elaborar programes d'animació fisicoesportiva i recreativa tenint en compte tots els 
principis i elements que intervenen en la seva confecció: característiques, necessitats i 
expectatives de les persones clientes, metodologia a aplicar, adequació d'instal·lacions i 
mitjans materials, avaluació del procés i els resultats i normes i mitjans de seguretat en 
l'activitat. 
CE2.4 Col·laborar en l'elaboració de propostes d'adaptació dels materials i equipaments i 
adequació dels espais per assegurar la màxima participació de les persones clientes en totes 
les activitats d'animació programades. 
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C3: Analitzar les instal·lacions dins de l'entitat de referència i aplicar el manteniment necessari de 
l'equipament i materials específics que s'utilitzin en animació amb activitats fisicoesportives i 
recreatives. 

CE3.1 Ajudar en l'anàlisi de les instal·lacions i el seu equipament, determinant les estratègies 
d'utilització i optimització d'espais i persones usuàries i del manteniment preventiu de 
l'esmentada instal·lació. 
CE3.2 Col·laborar en el manteniment operatiu de la instal·lació i dels recursos materials dins de 
l'esmentat espai. 
CE3.3 Assistir a l'avaluació respecte a l'ús de les instal·lacions, equipaments i mitjans materials. 
 

C4: Aplicar tècniques de comunicació i atenció a la persona clienta. 
CE4.1 Comunicar de forma eficaç i motivadora amb els i les participants d’activitats d'animació 
fisicoesportiva i recreativa. 
CE4.2 Identificar signes i actituds d'emoció intensa i situacions de crisi, proposant estratègies 
d'actuació per potenciar-les o reconduir-les. 
CE4.3 Resoldre peticions, conflictes i queixes plantejades relacionades amb els serveis que 
presta el departament d'animació. 

 
C5: Col·laborar en l'aplicació de tècniques d'expressió, representació, escenogràfiques i decoració en 
diferents tipus de vetllades i espectacles. 

CE5.1 Identificar i analitzar les característiques, necessitats i expectatives de les persones 
clientes i participants en general, i la disponibilitat de mitjans materials per proposar les 
tècniques d'expressió, representació, escenogràfiques i de decoració més adequades. 
CE5.2 Utilitzar tècniques de veu, so i micròfon per millorar l'expressió oral dels i de les 
participants. 
CE5.3 Realitzar caracteritzacions de maquillatge i vestuari d'acord amb la temàtica plantejada 
en la vetllada o espectacle. 
 

C6: Realitzar els tallers i activitats culturals en el marc d'establiments d’activitats turístiques i 
recreatives. 

CE6.1 Dirigir les tasques de les diferents persones que participen, col·laborant perquè es 
desenvolupin eficaçment i en condicions de seguretat. 
CE6.2 Resoldre les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat. 
CE6.3 Determinar i disposar els mitjans i recursos materials necessaris per al desenvolupament 
de l'activitat. 

 
C7: Col·laborar en la direcció i dinamització d'esdeveniments i sessions d'animació amb activitats 
fisicoesportives i recreatives, descrivint i demostrant eficàcia en les estratègies de motivació de les 
persones clientes i un ús correcte de materials i equipament, tenint en compte el tipus de persona 
usuària, les seves expectatives, edat i nacionalitat. 

CE7.1 Assistir i col·laborar en la discriminació del tipus de persona usuària per establir 
estratègies d'intervenció individualitzades. 
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CE7.2 Ajudar en l'organització temporal i espacial diària de les persones usuàries en la 
instal·lació on es desenvolupen les activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa, distingint 
les activitats individuals de les realitzades per col·lectius estructurats amb interessos diversos. 
CE7.3 Demostrar la forma d'execució dels diferents exercicis, així com l'ús i maneig òptim dels 
aparells i material tipus, aportant la informació necessària a l'usuari o usuària, establint un 
criteri d'atenció a totes les persones usuàries de la sala i aportant correccions individualitzades. 
CE7.4 Col·laborar en la dinamització de les activitats d'animació a través de la interrelació, 
explicació, demostració, correcció i evolució en l'espai on es desenvolupen, aplicant les 
directrius de l'entitat en allò referent a la seva pròpia imatge personal, al tracte i forma de 
comunicar-se amb les persones clientes i als paràmetres de qualitat del servei que ha de 
prestar-se. 
CE7.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 

 
C8: Col·laborar en la realització de les accions necessàries per al muntatge, preparació i 
desenvolupament d'activitats de vetllades i espectacles en el marc de projectes d’animació. 

CE8.1: Col·laborar en la coordinació dels departaments de l'establiment turisticohoteler per al 
desenvolupament d'una vetllada o espectacle. 
CE8.2: Preparar el material de decoració, vestuaris i complements necessaris per a l'activitat. 
CE8.3: Crear guions de música, so i il·luminació. 
CE8.4: Preparar les persones clientes que participaran en l'espectacle o vetllada. 

 
C9: Col·laborar en l'aplicació de tècniques i mètodes d'avaluació de les activitats d'animació, 
esdeveniments, vetllades i espectacles, per a la posterior proposta de millora del programa 
d'animació. 

CE9.1 Col·laborar en l'avaluació del procés i els resultats dels esdeveniments, vetllades i 
espectacles. 
CE9.2 Realitzar entrevistes personalitzades i lliurar a les persones clientes qüestionaris i 
formularis per valorar el seu grau satisfacció, expectatives, interessos i necessitats. 
CE9.3 Elaborar informes sobre l'avaluació de l'adequació dels espais, els instruments i 
materials utilitzats i la coordinació de les persones implicades en les activitats d'animació. 

 
C10: Identificar els primers auxilis necessaris per atendre situacions de lesions o patologies més 
freqüents i col·laborar en la seva aplicació conforme als protocols establerts. 

CE10.1 Davant de situacions d'accident, ajudar a aplicar tècniques de valoració inicial segons el 
protocol establert accedint a la persona accidentada de forma oportuna i generant un entorn 
segur. 
CE10.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els quals no s’ha intervenir directament, per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE10.3 En diferents situacions d'accidents simulats/reals on es presentin diferents tipus de 
lesions o accidents, determinar: 
Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
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CE10.4 En diferents situacions d'accidents en les quals sigui necessari immobilitzar i evacuar la 
persona accidentada: 
- Determinar el mètode de mobilització i immobilització més adequat, donades les possibles 
lesions de la persona accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
- Ajudar a aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l’evacuació de la 
persona accidentada amb seguretat i rapidesa. 
- Aplicar a la persona accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE10.5 En diferents situacions d'accidents, observar i recolzar l’aplicació de tècniques de 
suport psicològic a la persona accidentada i als seus familiars. 
CE10.6 En situacions pràctiques en les quals hi ha tensió ambiental, posar en pràctica les 
tècniques d'autocontrol, utilitzant-les per a: 
- Controlar una situació de dol. 
- Controlar situacions d'ansietat i angoixa. 

 
C11: Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes 
al centre de treball. 

CE11.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs a 
realitzar. 
CE11.2 Respectar els procediments i normes del centre de treball. 
CE11.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que 
s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE11.4 Integrar-se als processos de producció del centre de treball. 
CE11.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE11.6 Respectar tothora les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi 
ambient. 

 
Continguts 
 
1. Elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Reconeixement i aplicació de models de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Recollida d'informació i procés de dades per a anàlisi diagnòstica en l’elaboració de projectes 
d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Anàlisi diagnòstica en l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Criteris d'aplicació de l'anàlisi diagnòstica en l'elaboració de projectes d’animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
- Disseny de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Gestió i organització de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Tècniques de promoció i comunicació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Avaluació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
 
2. Elaboració de programes específics d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Determinació dels objectius en funció de les característiques, necessitats i expectatives de les 
persones clientes. 
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- Metodologia a aplicar. 
- Criteris per a l'adaptació i adequació d'instal·lacions i mitjans materials. 
- Fases de desenvolupament de les activitats d'animació, tallers, vetllades i espectacles. 
- Logística: horaris, espais, recursos humans i materials, tipus d'agrupaments. 
- Estratègies per fomentar la participació i implicació dels clients i de les clientes. 
- Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, reposició, 
seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 
- Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i finalitat, i 
adaptada a les característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del mitjà on es 
desenvolupin. 
 
3. Anàlisi de la instal·lació dins de l'entitat de referència i aplicació dels diferents tipus de 
manteniment de l'esmentada instal·lació, equipament i materials 
- Elaboració del pla estratègic d'ús i equipament de la instal·lació. 
- Participació en el manteniment preventiu i operatiu de la instal·lació, equipament i materials. 
- Selecció i aplicació de tècniques d'avaluació del pla integral d'ús i manteniment de la instal·lació, 
equipament i materials. 
 
4. Gestió de la comunicació amb els i les participants en animació turística 
- Resolució de conflictes, queixes i peticions relacionades amb el servei del departament d'animació. 
- Utilització dels diferents tipus de comunicació. 
- Ús de les noves tecnologies en la comunicació. 
 
5. Aplicació de tècniques d'expressió, representació, escenogràfiques i decoració en diferents tipus 
de vetllades i espectacles 
- Identificació de tècniques d'expressió, representació, escenogràfiques i decoració. 
- Preparació del material de decoració, vestuaris i complements. 
- Pautes per a l'elaboració de guions de música, so i il·luminació. 
 
6. Planificació i execució de tallers i activitats culturals en el marc d’establiments d'activitats 
turístiques i recreatives 
- Determinació dels mitjans i recursos materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat. 
- Organització dels recursos humans per al desenvolupament de l'activitat. 
- Mesures de seguretat i resolució d'incidències durant l'activitat. 
 
7. Direcció i dinamització d'activitats d'animació 
- Dinamització d'activitats d'animació. 
- Estratègies metodològiques específiques i adaptades de direcció i dinamització de sessions de jocs i 
activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Estratègies de l'animador o l’animadora per motivar i animar en la interacció grupal: habilitats 
socials, tècniques d'animació, motivació, comunicació, desinhibició i resolució de conflictes. 
- Dinamització de tallers, vetllades i espectacles: presentació de l'animador o l’animadora: 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 66 

imatge personal i context comunicatiu, fases de desenvolupament de l'activitat, dinàmica de grups, 
activitats alternatives davant de possibles contingències, protocols de seguretat i prevenció de 
riscos, coordinació amb altres tècnics i tècniques. 
- Aplicació de tècniques de control i reconducció davant de conductes inadequades greus o 
perilloses. 
 
8. Participació, organització i desenvolupament de vetllades i espectacles 
- Identificació del programa de vetllades i espectacles. 
- Preparació del material de decoració, vestuaris i complements. 
- Muntatge de diferents tipus de vetllades i espectacles. 
- Elaboració de guions de música, so i il·luminació. 
- Preparació de les persones clientes participants en l'espectacle o vetllada. 
 
9. Avaluació de les activitats d'animació, esdeveniments, vetllades i espectacles 
- Mesurament de la satisfacció del client o de la clienta. 
- Interpretació dels indicadors de qualitat. 
- Mètodes i tècniques d'avaluació. 
- Avaluació dels processos de la programació general. Elaboració de la fitxa d’avaluació. 
- Avaluació de la programació específica. Indicadors. 
- Autoavaluació. Anàlisi de resultats. Propostes de millora. 
- Avaluació externa. Anàlisi de resultats. Propostes de millora. 
 
10. Identificació dels primers auxilis necessaris en situacions de lesions o patologies més freqüents 
i col·laboració en la seva aplicació 
- Utilització de les tècniques de valoració inicial segons el protocol establert. 
- Discriminació de la intervenció o no en funció dels casos. 
- Priorització de l'actuació. 
- Determinació de les tècniques o mètodes adequats al cas. 
- Selecció dels mètodes d'immobilització si són necessaris. 
- Control psicològic de la persona accidentada. 
 
11. Integració i comunicació al centre de treball 
- Comportament responsable al centre de treball. 
- Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
 
 
 
 
 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 67 

IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS I DE LES FORMADORES 
 

Mòduls formatius Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida a l’àmbit de la unitat 
de competència 

MF1658_3: Projectes 
d’animació fisicoesportius 
i recreatius 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 
 

1 any 

MF1659_3: 
Esdeveniments, activitats i 
jocs per a animació 
fisicoesportiva i recreativa 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 

1 any 

MF1095_3: Tallers i 
activitats culturals amb 
finalitats d’animació 
turística i recreativa 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
● Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

1 any 

MF1096_3: Vetllades i 
espectacles amb finalitats 
d’animació 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

1 any 

MF0272_2: Primers auxilis 

● Llicenciatura en medicina i cirurgia o el 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 
● Diplomatura en infermeria o el títol de 
grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 

1 any 

 
V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m2

15 alumnes 
Superfície m2

25 alumnes 
Aula taller d'activitats fisicoesportives 60 100 

Taller per a pràctiques de primers auxilis  60 100 

Sala poliesportiva 200 225 

*Instal·lació poliesportiva amb tres pistes polivalents 1.500 1.500 

*Espai natural per a activitats esportivorecreatives d’aire lliure   

Magatzem 20 20 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 
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Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula taller d'activitats fisicoesportives X X X X  

Taller per a pràctiques de primers auxilis     X 

*Instal·lació poliesportiva amb tres pistes polivalents  X X X  

*Espai natural per a activitats esportivorecreatives d’aire lliure  X X X  

Magatzem X X X X X 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 

 
 

Espai formatiu 
Equipament 
 

Aula taller d’activitats fisicoesportives 

- Taula i cadira per al formador o formadora, taula i 
cadires per a l'alumnat, pissarra, paperògraf, equips 
audiovisuals (DVD, canó, portàtil), material d’aula, PC 
instal·lats en xarxa, connectats a Internet, prestatgeries 
amb el material bàsic de primers auxilis, llitera, aïllants 
per treballar la pràctica dels primers auxilis bàsics. 
- Mitjans i equips d'oficina. 
- Maquinari i programari específic d’aplicació per 
elaborar programes d’animació fisicoesportiva i 
recreativa (periodització de sessions d’animació, 
programació d’activitats i esdeveniments, agenda, 
cronogrames). 
- Materials de jocs convencionals per a la pràctica en 
animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Material per a registre fotogràfic digital i impressió. 
Càmera digital, trípode, impressora específica de 
fotografia, programari de tractament d’imatges. 
- Equip de so. 
- Petaca d’intercomunicador. 

Taller per a pràctiques de primers auxilis 

Farmaciola:  
 
Protector facial i màscara per a RCP (reanimació 
cardiopulmonar). 
- Apòsits adhesius de diferents mides (tiretes). 
- Benes 5x5 cm i 10 x10 cm (elàstiques, autoadhesives, 
de crepè, arrissades, etc.). 
- Embenatges i mocadors triangulars. 
- Benes tubulars (elàstiques i de gasa). 
- Pegats d'ulls. 
- Compreses de gases estèrils, petites i grans. 
- Guants d'un sol ús. 
- Clips per a benes i imperdibles. 
- Termòmetre irrompible. 
- Manta tèrmica plegada (més d'una). 
- Compreses i benes, que produeixin fred instantani, o 
que puguin congelar-se prèviament. 
- Vaselina. 
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- Povidona iodada (Betadine). 
- Clorhexidina (Hibitane). 
- Aigua oxigenada. 
- Sabó antisèptic. 
- Solució per a rentada ocular. 
- Llanterna. 
- Telèfon mòbil. 
- Esparadrap (normal i hipoal·lergogen). 
- Tovalloletes netejadores. 
- Cotó. Tisores, pinces (de material esterilitzable). 
- Joc complet de fèrules inflables per immobilitzar, 
preferentment transparents. 
- Collars ortopèdics ajustables. 
- Alcohol de 90º. 
- Xeringues estèrils d'un sol ús, de 5 i de 10 cc per fer 
rentades. 
 
Material d'infermeria: 
 
- Comunicats d'accidents i llibre de memòries. 
- Rentapeus. 
- Nevera. 
- Lliteres fixes amb fundes d'un sol ús (ideal: 2-3). 
- Llitera portàtil plegable 
- Llitera rígida de trasllats amb immobilització. 
- Aspirador i catèters. 
- Collars ortopèdics rígids (adult/pediàtric, multitalles). 
- Fèrules inflables. 
- Tauler espinal. 
- Matalàs de buit. 
- Llitera de pales. 
- Maniquí de RCP. 
- Equip d'oxigenoteràpia. 
- Desfibril·lador automàtic. 
- Carros de parada (adults i pediàtrics). 
- Instrumental per a urgències (tisores, pinces, guants, 
etc.). 
- Medicaments d'urgència mèdica. 
- Dispensador de sabó. 
- Dispensador de paper. 
- Contenidor per a residus d'un sol ús perillosos. 
- Galleda de pedal amb bossa d'escombraries. 
- Cadires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotació de materials per a la pràctica de jocs i activitats 
d’animació fisicoesportiva i recreativa: 
 
- Jocs de petanca de plàstic i acer. 
- Bitlles PVC. 
- Sables i espases d'escuma. 
- Maces. 
- Pilotes gegants. 
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Sala poliesportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Barres de PVC. 
- Pilotes medicinals, 1, 2 i 3 kg. 
- Pilotes de futbol, bàsquet, voleibol, rugbi, handbol. 
- Maons de plàstic universals. 
- Discos voladors. 
- Bastons. 
- Saquets de cotó. 
- Pilotes de ritme. 
- Cèrcols plans i rodons. 
- Joc de boccia. 
- Jocs de taula: escacs, parxís, domino, Monopoly, 
cartes. 
- Paracaigudes de niló. 
- Cordes de cotó. 
- Cordes per grimpar llisa i nuada. 
- Matalassos 2 x 1 m. 
- Matalàs gran de salts (300 x 200 x 40 cm.). 
- Cordes per jugar a saltar a corda de  polièster, 
individual i col·lectiva. 
- Testimonis per a relleus de PVC. 
- Raquetes de fusta i plàstic. 
- Raquetes bàdminton. 
- Volants i indiaques. 
- Pilotes de tennis. 
- Pilota escuma inflable. 
- Joc d'estics hoquei de plàstic. 
- Pilotes de plàstic d'hoquei. 
- Blocs goma escuma (forma cilindre, quadrat, prisma, 
triangle). 
- Xanques de plàstic baixes i fusta altes. 
- Dards. 
- Bats de cautxú beisbol. 
- Mocadors per a malabars. 
- Diana de veta adherent. 
- Corda per al joc d’estirar la corda. 
- Diàbolos. 
- Cèrcols hula-hoop. 
- Globus. 
- Raquetes i pilotes de ping-pong. 
- Bongos. 
- Tambor. 
- Maraques. 
- Cinturó i braçalets per a flotació. 
- Cons flexibles. 
- Bases per a barra i cèrcol. 
- Encasts per a barres i cèrcol-barra. 
Accessoris i complements: 
- Compressor elèctric per inflar pilotes. 
- Xiulets. 
- Cinta mètrica. 
- Cinta abalisadora. 
- Megàfon. 
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- Bandes de làtex. 
- Bandes delimitadores de vinil. 
- Bandes de cautxú. 
- Bancs suecs. 
- Llit elàstic. 
- Espatlleres. 
- Trampolí. 
- Brúixoles. 
- Taula ping-pong. 
 

 
 
 
 
* Instal·lació poliesportiva amb tres 
pistes polivalents 
 
 
 
 
 
 
* Espai natural per a 
activitats esportivorecreatives d'aire 
lliure 
 
 
 

 
 
- Cistella corfbol 
. Joc de porteries d'handbol. 
- Joc de cistelles de bàsquet amb tauler de metacrilat i 
cèrcols. 
- Joc de pals de voleibol amb xarxa. 
- Joc de pals de bàdminton i xarxa. 
- Joc de porteries d'hoquei. 
- Taules de ping-pong. 
 
 
 
 
 

Magatzem 

- Prestatgeries. 
- Mitjans de transport de material: bosses, caixes, 
contenidors, bossa de pilotes plegable, canastra de 
plàstic per a transport de material esportiu, carro 
portamaterial. 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 

 
 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels i de les participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen a 
l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i haurà 
d'incrementar-se, en el seu cas, per atendre’n un nombre superior. 
 
En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 
ajustos raonables per assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 
 


