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ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA.  
PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2018-19 

Instructor o instructora de condicionament físic en grup  
amb suport musical 

Fundació 
Tripartita 

Curs integrat dins de la Fundació Tripartita. Totes les empreses, amb independència de la 
dimensió i del nombre d’empleats tenen un crèdit en formació. La Fundació Tripartita 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 haja tingut l’empresa durant l’any 
anterior i de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de quotes a la formació 
professional. 

Continguts 

L’instructor de condicionament físic en grup amb suport musical (també anomenat 
instructor d’activitats dirigides en grup amb suport musical i classes col·lectives) és una de les 
formacions de base més completes i demandades pels centres esportius, permet poder impartir 
sessions dels diferents estils dins d’una activitat aeròbica amb música: 

Habilitació 
professional 

Amb aquest pla formatiu s’adquireix una perfecta capacitació i atorga una gran polivalència 
professional per a poder abastar un ampli ventall de les activitats que s’imparteixen en el món 
del fitnes grupal, la qual cosa permet una incorporació ràpida al mercat laboral a causa dels 
recursos professionals. 
 
Aprendràs les tècniques i les metodologies més actuals que et convertiran en un veritable 
capdavanter quant a la direcció de grups en sessions col·lectives. 
 
Els i les nostres alumnes són inclosos automàticament en el REPEF (Registre Espanyol de 
Professionals Especialistes del Fitnes), ja que la formació de la nostra entitat està reconeguda 
per la Federació Espanyola d’Entrenadors Personals i Fitnes, i té també reconeixement 
internacional per Europe Activi i EREPS. 
 
Si realitzes els quatre mòduls, aconsegueixes el diploma de:  
INSTRUCTOR O INSTRUCTORA DE CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT 
MUSICAL 

Programa 

El programa comprèn els següents mòduls; 
Bloc comú presencial: 14 hores. 
Instructor o instructora de tonificació / body training / circuit training, GAP: 16 hores 
Instructor o instructora de cubbà i estils: 14 hores 
Instructor o instructora de cardiocombat, stylebox:12 hores /3 dies 
Instructor o instructora de cardiostep: 20 hores /4 dies 

Professora 

ALBA PINZÓN 
 Formadora titular del curs de condicionament físic amb suport musical a Castelló i 

Terol. 

 Graduada en Ciències Empresarials. 

 Entrenadora personal. 

 Especialista en pre i postpart. 

 Especialista en nutrició. 

 Instructora d’activitats dirigides. 

 Instructora de pilates i pilates nens. 

 Instructora de cicle indoor. 

Dates 

Mòdul comú: 20, 27 d’octubre i 3* de novembre de 2018. 
Mòdul de tonificació: 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2018. 
Mòdul de cubbà i estils: 15, 29* de desembre de 2018 i 12 de gener de 2019. 
Mòdul de cardiocombat i stylebox: 19, 26 de gener i 2 de febrer de 2019. 
Mòdul de cardiostep: 9,16 i 23*de febrer de 2019. 
Examen teòric: 2* de març de 2019 
*Els dies amb asterisc les sessions es realitzaran en les instal·lacions d’Apta Vital 
Castelló. 

  



 
 

2 
Data d’actualització: 20/11/2018 

Dies Dissabte. 

Horari 
De 9.30 a 13.30 hores en les instal·lacions esportives de l’UJI. 
*De 9.30 a 15.30 hores en les instal·lacions d’Apta Vital Sport. 

Lloc Pavelló poliesportiu de l’UJI i Escola Apta Vital Sport Castelló. 

Preu 

Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades 455 €.(Possibilitat 
d’abonament en quatre quotes de 125 €). Es poden triar mòduls solts,160 € cada mòdul 
(pagament al comptat o en dues quotes). 
 
Familiars de primer grau de la comunitat universitària i empreses de serveis de l’UJI: 630 €. 
(Possibilitat d’abonament en quatre quotes de 174 €). Es poden triar mòduls solts, 224 € cada 
mòdul (pagament al comptat o en dues quotes). 
 
SAUJI: 675 euros. (Possibilitat abonament en quatre quotes de 185 €). Es poden triar mòduls 
solts,240 € cada mòdul (pagament al comptat o en dues quotes). 
 
Altres col·lectius: curs complet 745 €. Es poden triar mòduls solts, 320 € cada mòdul 
(pagament al comptat o en dues quotes). 
 
Nota: aquestes tarifes no s’apliquen a les persones inscrites com Alumni SaujiPrèmium 
amb posterioritat a la inscripció en el curs. 

Places 10, mínim i 20, màxim. 

Avaluació 
Assistència al 80% de les sessions del bloc comú. 
Assistència al 80% de les sessions de cada un dels blocs específics. 
Examen final teòric i pràctic l’últim dia del curs. 

Crèdits 
Convalidable per 2 crèdits ECTS. (Només podran accedir als crèdits aquelles persones que 
realitzen el Curs d’instructor o instructora de condicionament físic en grup amb suport musical, 
és a dir, els quatre mòduls, més el comú). 

Durada 

76 hores total del curs. 

170 hores (autoaprenentatge/tasques). 

350 hores (bloc teoricoprofessional, incloent-hi els vídeos tutorials teòrics i pràctics). 

30 hores de homologació SERVEF i SEPE 

TOTAL – 620 hores 

Inscripció Fins al dia 15 d’octubre en el Servei d’Esports de l’UJI o en la web  

 
Més informació: 

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

964 728 804 / 964 729 332 
 


