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Col·lectius 

 

1-La base d’una societat democràtica, és la implicació de tots/es: la participació. 

2-Intervenir de forma social, política o democràtica. 

3-Les associacions es creen per aconseguir fins, representar de forma directa i/o 

oferir serveis a una part o al conjunt d’estudiants. 

4-Crear participació de l’alumnat a la comunitat educativa, i al participar, entres a 

formar part d’una entitat que representa un col·lectiu d’estudiants davant de l’equip 

directiu i d’administració del centre educatiu. 

 

 

PER TANT:  

 

 
ESTAR EN UNA ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS D’UNA 

UNIVERSITAT ÉS TENIR LA POSSIBILITAT DE FORMAR PART 

EN EL FUNCIONAMENT DE LA MATEIXA 
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Com m’hi puc inscriure? 



Quin és l’objectiu del grau en CAFE? 

Formar professionals que adquireixin els coneixements, 

destreses i competències que permetin assumir 

responsabilitats en relació amb la realització de tasques 

en activitats pròpies de la professió de l’esport, que és la 

que s’exerceix específicament en els diversos àmbits 

esportius, mitjançant l’aplicació de coneixements i 

tècniques pròpies de les ciències de l’activitat física i de 

l’esport en tot el territori estatal i específicament a 

Catalunya (Llei de l’exercici de les professions de l’esport 

3/2008, DOGC 5123 de 02/05/08) i a l’adaptació del 

comportament propi a les circumstàncies per resoldre 

problemes. Segons la llei esmentada més amunt, els 

titulats podran exercir entre d’altres com a: 

 

1.Professor d’educació física 

2.Animador o Monitor esportiu professional  

3.Entrenador professional  

4.Director esportiu en el territori català. 
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Competències Específiques 

1.Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l’activitat física 

i de l’esport  

 

2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l’execució de la pràctica de 

l’activitat física i l’esport 

 

3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen 

l’activitat física i l’esport 

 

4. Interpretar els elements, efectes i riscs que condicionen la pràctica de 

l’activitat física i l’esport en diferents àmbits professionals 

 

5. Aplicar els coneixements adquirits en l’activitat física i l’esport a la 

pràctica professional 

 

6. Planificar i avaluar els processos i programes d’activitat física i esport 

en l’ensenyament, l’entrenament, la salut, la gestió i la recreació 



QUÈ ÉS? 
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QUÈ ÉS L’ANECAFYDE? 

A l’ANECAFYDE , segons l’article 2 dels seus estatuts: 

 

“le corresponde con carácter general, la representación exclusiva, ordenación y defensa 

del colectivo estudiantil de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de todo el Estado 

español, ostentando la representación oficial de los mismos ante la Administración General 

del Estados y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, y la coordinación 

del colectivo estudiantil de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte entre los distintos 

niveles organizativos” 
 

Al Maig del 2010, representants d’estudiants de Ciències de la Activitat Física y 

l’Esport de 9 universitats Espanyoles, van fundar la “Asamblea Nacional de 

Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España” baix la 

denominació de ‘ANECAFYDE’ 
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Quins són els seus fins? 
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