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AUXILIAR 
EN 
MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

 
 

Itineraris formatius específics (IFE) 
 
 

DEFINICIÓ 

 Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes 
d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives 
especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en 
disposició de seguir la formació professional ordinària. 

 Poden cursar-los els alumnes esmentats que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO i, de 
manera excepcional, aquells que sí que l’han obtingut però que no estan en disposició de seguir 
els itineraris de formació professional ordinaris. 

 Per matricular-se en un IFE cal complir els requisits demanats i seguir el procés de preinscripció 
i matrícula que estableix la normativa. 

 

FINALITAT 

 Tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal d’aquests alumnes i fer que assoleixin les 
competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del 
treball, aconsegueixin la plena inclusió social. 

 

ESTRUCTURA 

 Tenen una durada de quatre cursos i s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls 
professionals específics que, a més de tenir els continguts necessaris perquè els alumnes 
assoleixin les competències professionals, poden anar associats a unitats de competència de 
nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya. 

 

CONTINGUTS 

 Professionalitzadors i relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels 
alumnes.  

 En acabar aquests estudis s’obté un certificat de superació que acredita l’assoliment de les 
unitats de competència de nivell 1 corresponents al currículum del perfil cursat. 

  

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE) 
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IFE AE01: Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives 
 
 

DESCRIPCIÓ 

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d'accés, 
circulació i assistència als usuaris i visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització 
d'activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de 
la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, i el tractament de 
dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de 
riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, 
autonomia personal i participació en activitats comunitàries. 
 
 

DURADA 

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics: els tres primers, de 
875 hores; el darrer curs, de 735 hores, inclou la formació en centres de treball. 
 
 

CONTINGUTS 

Mòduls professionals comuns 

 Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències 
personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret. 

 Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral. 
 
Mòduls professionals específics 

 Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un 
d’aquests és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden anar associats 
a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan 
inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de 
febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica. 

 

Mòdul professional Denominació UC 

MP16: Accés d’usuaris i 
organització de la instal·lació 
fisicoesportiva. UC_2-1631-11_1: Realitzar operacions auxiliars de control 

d’accés i circulació a la instal·lació esportiva i assistir als 
usuaris en el seu ús. 
UC_2-1633-11_1: Realitzar operacions preventives per millorar 
la seguretat a la instal·lació esportiva i iniciar l’assistència en 
cas d’emergència. 
UC_2-1632-11_1: Realitzar l’assistència operativa als tècnics 
esportius durant el desenvolupament de les seves activitats en 
instal·lacions esportives. 

MP17: Assistència en 
l’organització d’espais, 
activitats i repartiment de 
material en la instal·lació 
fisicoesportiva. 

MP18: Reparació d’avaries i 
reposició d’estris. 

MP19: Operacions bàsiques 
de prevenció en instal·lacions 
esportives. 

MP20: Aplicacions bàsiques 
d’ofimàtica. 

UC_2-0974-11_1: Realitzar operacions bàsiques de tractament 
de dades i textos, i confecció de documentació. 
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Mòduls Professionals 
Durada 

en hores 

MP01. Vida saludable i cura d’un mateix 210 
Cura de la higiene personal i imatge personal. Estil de vida saludable. Els aliments i la seva 
preparació  

MP02. Comunicació i relacions interpersonals 210 
Aplicació d’habilitats comunicatives. La informació a través dels mitjans de comunicació  

MP03. Viure en entorns propers 175 
La cura i el manteniment dels espais d’ús quotidià. La cura i el manteniment de la roba. 
Elaboració i conservació de menjars i aliments.  

MP04. Ús d’establiments i serveis 140 
L’orientació espacial i els mitjans de transport. Els serveis i llocs públics (característiques, 
accés, funcions, ús i normes  

MP05. Organització personal 175 
Les gestions de la vida diària. L’economia domèstica  

MP06. Activitats comunitàries 140 
Les habilitats socials que ajuden a la participació en activitats d’oci. Els procediments per 
participar en activitats d’oci 

 

MP07. Participació ciutadana 140 
Els drets i els deures. Els mecanismes de participació ciutadana  

MP08. Iniciació a l’activitat laboral 385 
Realització de les tasques assignades com a part d’un procés amb un objectiu final de 
producció 

 

MP09. Organització de les empreses 105 
El treball i el mercat laboral. Interpretació de l’organització i funcionament d’una empresa  

MP10. Món laboral 105 
Cerca de treball: el currículum, el lloc de treball, el contracte laboral  

MP11. Desenvolupament en el lloc de treball 140 
Descripció de les activitats professionalitzadores.  

MP12, MP13, MP14, MP15 Tutoria 280 
Coneixement d’un mateix. El grup classe. Drets i deures dels alumnes.. Habilitats 
comunicatives i cognitives. Tècniques d’estudi. 

 

MP16. Accés d’usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva 105 
Realització de l'obertura i el tancament de les instal·lacions; del control de l'estat 
d'equipaments, infraestructura, mobiliari, paviment, espais d'activitat; dels treballs de 
resolució de desperfectes i anomalies; de la inscripció, adjudicació de grups i emissió de 
carnets dels usuaris de la instal·lació. Atenció als usuaris en l'accés a la instal·lació 

 

MP17. Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de 
material en la instal·lació fisicoesportiva 

105 

Lliurament i recollida dels materials, equipaments i accessoris necessaris per a la realització 
de l'activitat fisicoesportiva. Verificació i actualització de l'inventari dels materials, utensilis i 
equips de protecció. Col·locació i desmuntatge d'elements supletoris per a la realització de 
l'activitat fisicoesportiva. Realització de tasques de recolzament en l'assistència de 
l'organització d'esdeveniments i competicions. Realització de tasques de suport al tècnic en 
el desenvolupament de les activitats fisicoesportives 

 

MP18. Reparació d’avaries i reposició d’estris 175 
Preparació i utilització de les eines, útils i materials per la reparació o reposició de 
mecanismes de lampisteria, de serralleria i elements elèctrics. Realització de treballs de 
manteniment correctiu en les superfícies de la instal·lació esportiva. Realització de treballs 
de reparació d'elements de lampisteria, serralleria i del sistema elèctric en la instal·lació. 
Realització de treballs de manteniment preventiu en la piscina. Realització de tasques 
polivalents en el manteniment correctiu d'equipaments i materials 
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Mòduls Professionals 
Durada 

en hores 
MP19. Operacions bàsiques de prevenció en instal·lacions esportives  245 
Comprovació de seguretat en espais de la instal·lació esportiva, els sistemes de protecció 
passiva i elements de senyalització de seguretat disponibles. Comprovació de sistemes de 
seguretat activa existents en la instal·lació esportiva. Realització de treballs de manteniment 
en els senyals de seguretat i informació en instal·lacions per a activitats en instal·lacions 
esportives. Realització de tasques d'intervenció en conats d'incendi. Realització de tasques 
de suport en situacions d'emergència en instal·lacions esportives. Realització de tasques de 
recolzament en situacions d'accidents 

 

MP20. Aplicacions bàsiques d’ofimàtica 140 
Tramitació d'informació en línia. internet, intranet i xarxes locals. Realització de 
comunicacions internes i externes per correu electrònic. Modificació i/o elaboració de 
documents mitjançant fulls de càlcul. Modificació i/o elaboració de presentacions 

 

MP21. Formació en centres de treball 385 
Realització de pràctiques en una empresa de l’entorn per desenvolupar i completar la 
formació. 

 

 
 

POSSIBLES SORTIDES PROFESSIONALS 

 Auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives i municipals 

 Auxiliar de Consergeria d’instal·lacions esportives o municipals. 

 Control d’accessos en esdeveniments esportius i municipals. 

 Auxiliar d’organització d’activitats esportives i municipals. 
 
 
 

L’Institut Joan Brudieu ofereix... 
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