
 

 

 

 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA  
PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2019-20 

 

Curso de instructor de pilates «Matwork» 

Fundació 
Tripartita 

 
Curs integrat dins de la Fundació Tripartida. Totes les empreses, amb independència de la 
dimensió i del nombre d'empleats tenen un crèdit en formació. La Fundació Tripartida per a 
l'Ocupació, del Ministeri de Treball és l'organisme encarregat d'establir la quantia i finançar els 
cursos de formació de les empreses a través d'aquest crèdit. L'import del crèdit disponible varia 
en funció del nombre de treballadors i treballadores que hagi tingut l'empresa durant l'any anterior 
i de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de quotes a la formació professional. 

 

Continguts 

 
Formar practicants esportius de l'activitat perquè puguen dirigir classes grupals o individuals i 
estructurar classes amb els diferents materials i tècniques del pilates. 
 

Més informació: https://aptavs.com/cursos-de-monitor/pilates-mat-work  
 

Professorat 

Marina García 

• Estudis universitaris: Grau en Biologia (Universitat de València). 

• Ensenyaments artístics professionals: grau professional en l’especialitat de Dansa 

Espanyola (Conservatori Professional de Dansa de València). 

• Instructora de pilates matwork (Apta Vital Sport), pilates màquines (Apta Vital Sport), 

cocreadora del mètode PoundPilates. 

• Certificació pilates prepart i postpart (ANEP). 

• Certificació Body Reading amb Jolita Trahan (ANEP). 

• Certificació respiració, fluïdesa i centre en Mat amb Gideon Avrahami (ANEP). 

• Certificació Garuda matwork amb James D’Silva (ANEP). 

• Instructora de ioga (Apta Vital Sport). 

• Certificació de ioga adaptat a la diversitat física (Arunai). 

 

Susana Perez Crespo 

● Formadora titular del curs de Pilates Studio (Màquines) a Castelló 

● Llicenciatura en ciències de l'activitat física i l'esport 2003-2008 

● Col·legiada en col·legi de llicenciats en cc activitat física i esport número 56443 

● Grau en magisteri de primària amb esment en educació física 2013-2016 

● Monitora de aerobic i activitats dirigides. Apta vital Sport 2003 

● Quiromasajista nivell 1,2 centre mata 2005, 2007 

● Professora Pilates matwork 2010 apta vital sport 

● Professora Pilates maquines 2015 Apta Vital Sport 

● Certificació Pilates amb implementos i modificacions Anep 2010 

● Certificació Pilates per a atletes de resistència. 

● Certificaciónes en Classical Wunda Chair – Classical Reformer – Clinical Reformer – 

Cadillac i Silla 

● Anep 2013 Certificació d'execució tècnica d'exercicis avançats. 

● Certificació Pilates Prepart i post- parteixo. Anep 2015 

● Anep 2011 -2013 – 2015- 2017 -2018 fòrum internacional de Pilates. 

● Actualment , Professora d'educació física a Onda Castelló i Directora/ professora d'un 

estudi de Pilates, Ioga, nutrició i centre de readaptació de lesions a Onda. 

 

Dates 
 
 Del 19 d’octubre al 29 de febrer de 2020 
 

https://aptavs.com/cursos-de-monitor/pilates-mat-work


 

 

 

Dies 

 
Dissabtes: 

 
19 i 26 d'octubre; 2*,9, 16, 23 i 30 de novembre; 14 i 21* de desembre; 11, 18 i 25 de 
gener, 1, 8,15, 22 i 29* de febrer. 
 

Horaris 

 
De 9.15 h a 13.30 h. 
* Les sessions es faran fora de l'UJI, a l'escola Apta Vital Sport, en horari de 9.15 a 
13.30 hores. 
** L'últim dia de curs l'horari serà de 9.15 a 11.15 hores. 
 

Llocs Pavelló poliesportiu de l’UJI i escola Apta Vital Sport 

Preu 

 

 Estudiantat, PDI i personal treballador d'empreses vinculades: 395 €.(En quatre 
quotes de 110 €). 

 Cònjuge, parella de fet, fills menors de 18 anys (segons les característiques de 
l'activitat oferida), d'un membre de la comunitat universitària. Empreses de 
servei de l'UJI (treballadors que desenvolupen la seua jornada laboral dins de 
l'UJI), monitors i monitores i entrenadors i entrenadores del Servei d'Esports: 
550 € (En quatre quotes de 147,50 €). 

 Alumni Sauji Prèmium: 590 € (En quatre quotes de 152 €). 

 Altres col·lectius: 890 € (En quatre quotes de 232,50 €). 
 
Formes de pagament: 
Al comptat, abans del 16 d'octubre. 
En quatre quotes: primera quota, abans del 17 d'octubre. Resta de quotes: una per 
mes (novembre, desembre i gener). 
Nota: Aquestes tarifes no s'apliquen a les persones inscrites com Alumni Sauji 
Prèmium amb posterioritat a la inscripció en el curs. 
 

Places 10 mínim i 25 màxim. 

Evaluació 
Assistència al 80% de les sessions teorico-pràctiques presencials. 
Examen final teòric i pràctic l'últim dia del curs 

Crèdits 2 crèdits ECTS 

Durada 

- 70 hores (presencials). 

- 170 hores (autoaprenentatge / tasques). 

- 350 hores (bloc teòric professional, incloent els vídeos tutorials teòrics i pràctics). 

- 30 hores d'homologació SERVEF i SEPE 

TOTAL – 620 hores 

Inscripció Fins al 14 d'octubre al Servei d'Esports de l'UJI o en la web. 

 
Más información: 

http://www.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 
Servei d’Esports 

964 728 804 / 964 729 314 
 
 
 

http://www.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/

