
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar
serveis relacionats amb el termalisme i el benestar
(wellness), mitjançant l’aplicació de tècniques
d’hidrocinèsia, tècniques hidrotermals, massatges estètics i
programes de condicionament físic a l’aigua segons els
protocols establerts i  la dinamització de les activitats
personalitzades i programades, que s’orienten a la millora
de la qualitat de vida i de salut, per aconseguir la
satisfacció de les persones usuàries, tot assegurant la
prestació del servei en condicions de qualitat, seguretat i
protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Característiques i Necessitats de les Persones en

Situació de Dependència 

•

Estètica Hidrotermal •

Massatge Estètic•

Activitats d'Oci i de Temps Lliure  •

Dinamització Grupal•

Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents•

Condicionament Físic en l'Aigua•

Tècniques d'Hidrocinèsia•

Anglès•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Projecte de Termalisme i Benestar•

Formació en Centres de Treball•

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic

especialista,

•

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol•

modalitat de batxillerat experimental,

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;•

especialista en tècniques hidroestètiques;•

tècnic o tècnica en massatges estètics;•

tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;•

instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura

corporal;

•

coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament

físic i d’hidrocinèsia;

•

director tècnic o directora tècnica en spa i balnearis;•

monitor o monitora de lleure;•

socorrista en instal·lacions aquàtiques.•

Normativa

Reial decret 699/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableix el Títol de tècnic superior en Termalisme i

Benestar i se’n fixen els aspectes bàsics del currículum

(BOE núm. 9, de 10 de gener de 2020)

•
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http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-341


Barcelonès

Barcelona

Thuya (08056195)
c. Sant Gervasi de Cassoles, 68
08022 Barcelona
Tel. 932127412
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Oriental

Caldes de Montbui

Institut Manolo Hugué (08043486)
c. Josep Germà, 2
08140 Caldes de Montbui
Tel. 938653762
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
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