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Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
J.M. Paredes González

Durante o curso 1997/98 nace a idea de crear no IES As Lagoas  Ciclo Superior en Animación de Activida-
des Físicas e Deportivas (TAFAD), despois de un ano de traballo por parte do departamento de Educación
Física e do equipo directivo ponse en marcha no mes de Outubro de 1998, cunha gran demanda por parte do
alumnado para acceder a el, quedando sen acceso un gran número de aspirantes xa que número de prazas
ofertadas é de 30 alumnos que tamén foron cubertas durante todos os cursos posteriores.

A formación especifica no
centro educativo componse de 1620
horas repartidas en 5 trimestres nos
que se imparten os seguintes módu-
los profesionais:

Nos primeiros tres trimestres
(primeiro curso).

• Xogos e actividades físicas recrea-
tivas para a animación.

• Actividades físico-deportivas
individuais (natación, atletismo,
ximnasia)

• Actividades físico-deportivas con
implemento (tenis, bádminton,
tenis de mesa...)

• Fundamentos biolóxicos e bases
do acondicionamento físico.

• Animación e dinámica de grupos.

• Metodoloxía didáctica das activi-
dades físico-deportivas.

ACTIVIDADES
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Nos trimestres cuarto e quinto (segundo curso):

• Actividades físico-deportivas de equipo (fútbol, balonmán, baloncesto, voleibol, etc.)

• Salvamento acuático e primeiros auxilios.

• Formación e orientación laboral.

• Actividades físico-deportivas para persoas con discapacidades.

• Proxecto integrado.

• Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de ocio e tempo libre.

E para rematar os estudios, unha vez superada a formación no centro educativo realizan un sexto
trimestre de prácticas en empresas chamado formación en centros de traballo (FCT) onde o obxectivo
fundamental e primeiro consiste en que o alumno teña a oportunidade real de aplica-lo aprendido
no centro educativo, así como de evidencia-las competencias adquiridas, en procesos productivos
concretos e en situacións laborais reais. De aí que, as tarefas que debe realiza-lo alumno nos cen-
tros de traballo, se poidan denominar como formativo-productivas.

Como segundo obxectivo, a FCT persegue tamén que o alumno coñeza e comprenda o que é real-
mente a organización socio-laboral dun centro de traballo ou empresa

Curso de escalada 1999
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Unha vez rematados estes estudios o alumnado recibe a titulación de Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas e Deportivas, con esta preparación e titulación obteñen a capacitación suficiente para
acceder á mundo laboral, de feito unha alta porcentaxe destes primeiros técnicos formados no IES as Lagoas
xa están exercendo a súa profesión na nosa cidade e provincia, as funcións ou ocupación máis relevantes
son:

• Promotor de actividades físico-deportivas, animador de actividades físicas e deportivas, coordina-
dor de actividades polideportivas, monitor de actividades físico-deportivas recreativas individuais,
de equipo e con implementos.

As entidades nas que desenvolven o seu traballo son:

Clubs e asociacións deportivas.

Clubs e asociacións de carácter social.

Federacións deportivas.

Patronatos deportivos ou entidades deportivas municipais.

Clientes ou grupos particulares.

Distribuidoras e axencias de viaxes.

Empresas de servicios deportivos.

Asociacións de veciños.

Empresas turísticas: balnearios, hoteis, etc.

Centros xeriátricos.

Escolas deportivas, etc.

Outra gran parte do alumnado unha vez
rematado o ciclo decide continuar coa
súa formación académica e acceder á
universidade aproveitando o acceso que
este ciclo da a carreiras como:

Licenciado en Ciencias da Actividades
Física e o Deporte. (INEF)

Mestre (todas as especialidades).

Diplomado en Fisioterapia.

Diplomado en Educación Social.

Diplomado en Traballo Social.

Diplomado Social.

Diplomado en Enfermería.

Técnico en Empresas e Actividades Turís-
ticas

Actividades complementarias:

Durante os dous anos de duración do ciclo complementamos a formación do noso alumnado con
cursos  formativos fóra do centro educativo e actividades diversas que non forman parte dos contidos dos
diferentes módulos profesionais, algunhas destas actividades son:
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• Curso de monitor de beisbol.

• Curso de escalada deportiva.

• Curso de actividades náuticas.

• Curso de esquí.

• Tiro con arco.

• Actividades na natureza.

• Curso de espeleoloxía.

• Actividades de patinaxe sobre xeo.

Ademais das actividades e cursos de formación o alumnado participa activamente en todo tipo de propostas
de animación e recreación deportiva, colaborando con outras entidades na organización e desenvolvemento
de diferentes xornadas como é o caso da participación, nos dous últimos anos, coa organización de
desenvolvemento de actividades de «Correlingua» en Ourense, con asociacións de veciños, etc. así como na
participación activa das escolas deportivas do propio instituto.

Curso de esqui. Andorra 2002
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Orla Primeira Promoción, ano 2000


