Batxillerat

Ensenyament de qualitat a prop de casa!

Esportiu

1r CURS
Rambla de Ponent, 66
43006 Tarragona
Telèfon: 977 541 007
inscampclar.cat
#SomCampclar

Complex Educatiu de Tarragona
Autovia Salou, s/n - 43006 Tarragona
Telèfon: 977 544 202
institutcallipolis.cat
#CallipolisFP

2n CURS

INS CAMPCLAR
INS CAL·LÍPOLIS

3r CURS
2 titulacions

1r Batxillerat
1r CFGM

1r/2n Batxillerat
2n CFGM

2n Batxillerat

Batxillerat Esportiu
Accés als estudis
Per a la matrícula del 1r curs: ESO o equivalent + Superar la prova específica d’accés a CFGM de Futbol
Per accedir al Segon nivell de futbol cal haver aprovat el Primer nivell de l’especialitat

Organització del temps
Dues titulacions en tres cursos acadèmics
En finalitzar el segon curs obtens el títol Tècnic en Futbol
En finalitzar el tercer curs obtens el títol Batxillerat modalitat Ciències Socials
Dos dies de classe a l’INS Cal·lípolis / Tres dies de classe a l’INS Campclar
Tutories i orientació personalitzada en els dos centres educatius
Projectes Erasmus

Sortides acadèmiques i professionals
En finalitzar obtens una doble titulació que et permet:
Continuar un itinerari acadèmic:
Accés a la universitat
Accés a un CFGS
Accés al CFGS de Futbol

Adquirir una capacitació professional:
Primer nivell
		 Permet entrenar categories infantils i inferiors
d’adults de futbol.
Segon nivell
		 Permet ser entrenador de futbolistes i equips,
ser entrenador especialitzat i arbitrar.

Pla d’estudis Batxillerat
1r Curs

6 matèries de 1r de Batxillerat

2n Curs

2 matèries de 1r de Batxillerat
1 matèria de 2n de Batxillerat
El Treball de Recerca

Pla d’estudis Tècnic de futbol
3r Curs

7 matèries de 2n de Batxillerat
La resta de matèries queden convalidades
amb el CF

1r curs 455 hores

2n curs 565 hores

Bloc comú (120 hores) +
Bloc complementari (15 hores)

Bloc comú (150 hores) +
Bloc complementari (30 hores)

Bloc específic impartit per professorat de
la Federació Catalana de Futbol (170 hores)

Bloc específic impartit per professorat de la
Federació Catalana de Futbol (185 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Si se supera el Primer nivell, s’obté el
certificat de Primer nivell de futbol.

