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 1- Què són els Ensenyaments d’Esports ?

La formació dels tècnics d’esports que tradicionalment
havien impartit les federacions esportives i l’Escola

Catalana de l’Esport, està actualment en procés de canvi
pel que fa a l’estructura, la durada, els requisits d’accés i
les característiques dels centres i del professorat. 

Aquest canvi implica la consideració com a ensenyaments
de règim especial que condueixen a l’obtenció del títol de

tècnic o tècnica d’esports i tècnic o tècnica superior
d’esport en l’especialitat cursada, i tenen validesa

acadèmica i professional. 



L’evolució de les formacions de Tècnic/a d’esport

CURSOS DE
MONITORS TÈCNICS

I ENTRENADORS

Ensenyaments No Reglats
(impartits anteriorment a la

regulació)

FORMACIÓ
ESPORTIVA

Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3

Període transitori

TECNIC D’ESPORT
TÈCNIC SUPERIOR

D’ESPORT

Ensenyaments de Règim
Especial - LOGSE

Totes les modalitats
esportives, excepte les del

règim especial

Centres autoritzats pel
Departament d’Educació

Federacions esportives
Escoles autonòmiques de l’Esport i

Fede. autoritzades  per Ad.
Esportiva

-. Homologació de títols
-. Convalidació de matèries de formació
-. Equivalència a efectes professionalsReconeixement

ModalitatsModalitats

EsportivesEsportives

ReguladesRegulades

LOE



ModalitatsModalitats

EsportivesEsportives

ReguladesRegulades

CURSOS DE
MONITORS TÈCNICS

I ENTRENADORS

Ensenyaments No Reglats
(impartits anteriorment a la

regulació)

FORMACIÓ
ESPORTIVA

Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3

Període transitori

TECNIC D’ESPORT
TÈCNIC SUPERIOR

D’ESPORT

Ensenyaments de Règim
Especial - LOGSE

Totes les modalitats
esportives, excepte les del

règim especial

Centres autoritzats pel
Departament d’Educació

Federacions esportives
Escoles autonòmiques de l’Esport i

Fede. autoritzades  per Ad.
Esportiva

No existeix marc
regulador

Marc regulador:

ORDEN
ECD/3310/2002, de

16 de diciembre

Marc regulador:

REAL DECRETO 1913/1997,
de 19 de diciembre

DECRET 169/2002, d'11 de
juny

Esborrany/
Projecte

Reial Decret

LOE

L’evolució de les formacions de Tècnic/a d’esport



Homologacions, Convalidacions i Equivalències
(Art. 41, RD 1913/1997 de 19 de desembre)

HOMOLOGACIÓ: Atorga la mateixa validesa acadèmica entre els
estudis anteriors i els títols de E.R.E.E., i implica el reconeixement
dels efectes professionals inherents en el títol.

CONVALIDACIÓ: Atorga reconeixement a determinats blocs o
mòduls dels currículum entre els estudis anteriors i els títols de
E.R.E.E. Requerirà la matrícula prèvia als ensenyaments pels
quals es fa la sol·licitud

EQUIVALÈNCIA a efectes professionals: suposa el reconeixement
d’igualtat per a l’accés a llocs de treball públics i privats, entre els
estudis anteriors i els títols de E.R.E.E. Exclou els efectes
acadèmics i la competència docent en els centres que imparteixin
aquests ensenyaments. 



Ensenyaments del Sistema Educatiu

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària
obligatòria

Educació Bàsica

Batxillerat

Formació Professional

Ensenyaments d’idiomes

Ensenyaments artístics

Ensenyaments
d’Esports

Educació
Secundària

Postobligatòria Ensenyaments
de Règim
Especial

Educació de persones
adultes
Ensenyaments
Universitaris

Els Ensenyaments
d’Esports  dins

d’aquest sistema
educatiu.

 Titulacions:

- de grau mitjà

- de grau superior

Els Ensenyaments d’Esports dins del sistema educatiu



Estructura dels Ensenyaments d’Esports

-. 2on nivell de grau mitjà
Títol de tècnic/a d’esport

Grau superiorGrau superior
Títol de tècnic/a superior

d’esport

Grau mitjàGrau mitjà:

-. 1er nivell de grau mitjà Certificat de 1er nivell



Els Requisits d’Accés:

Requisit acadèmic

ESO (o equivalents)
o

17 anys mínim + Prova
general d’accés

GRAU MITJÀ:

* També es podrà realitzar la prova general d’accés amb 18 anys si es disposa del títol de
tècnic/a corresponent.

GRAU SUPERIOR:

Batxillerat (o
equivalents)

o

19 anys mínim +
Prova general

d’accés*

 Títol de
Tècnic de

l'especialitat
corresponent

 Requisit acadèmic

 Requisit esportiu

Prova específica d’accés
(especialitat corresponent)

*Exempcions de la prova
per esportistes d’alt nivell

+

 Requisit esportiu

Requisits esportius

 (en algunes especialitat)+



Calendari anual:  proves d’accés, preinscripció i matricula

Modalidad

Futbol
Futbol Sala
Esquí Alpí

Surf de neu
Esquí de fons

1er Excursionsime

2º Muntanya M.
2º Descens de 

Barrancs
2º Escalada

2º Alta Muntanya
Bàsquet Bàsquet
Handbol Handbol

Atletisme Atletisme

Muntanya i 
Escalada

Maig Juny

Futbol i Futbol 
Sala

Esports 
d'Hivern

Feb Set

 Proves Generals,  Proves específiques i Preinscripció i Matricula 
JulGen Març AbrilSet Oct Nov Des



ESOESO 17 anys +
Prova
accés

17 anys +
Prova
accés

Prova d’accés específica
modalitat esportiva

corresponent

1er nivell 400/500h1er nivell 400/500h Certificat de primer nivell

2on nivell 500/700h

Accés al GRAU  MITJÀ de tècnic/a d’esport

Requisit EsportiuRequisit AcadèmicRequisit Acadèmic

Títol de Tècnic/a d’Esport d’una especialitat espor tiva

Prova d’accés específica modalitat esportiva corresponent



Títol  de  Tècnic d’esport
de l’especialitat
corresponent

Títol  de  Tècnic d’esport
de l’especialitat
corresponent

BatxilleratBatxillerat

19 anys +
Prova accés*
19 anys +

Prova accés*

NIVELL que consta de 800/1000 h.NIVELL que consta de 800/1000 h.

Accés al GRAU  SUPERIOR de tècnic/a superior d’esport

Requisit   AcadèmicRequisit   Acadèmic

Títol de Tècnic/a superior d’Esport d’una especiali tat esportiva

UNIVERSITAT

Requisits
d’accés en
alguna

especialitat

Requisit Esportiu

* També es podrà realitzar la prova general d’accés amb 18
anys si es disposa del títol de tècnic/a corresponent.



L’accés a la Universitat:

- Els títols de Tècnic Superior d’Esport donen accés als següents
estudis universitaris:

- Mestres (totes les especialitats)
- Diplomat en educació Social
- Diplomat en Infermeria
- Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques
- Diplomat en Teràpia Ocupacional
- Diplomat en Treball social
- Diplomat en Turisme
- Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport



Tècnic
superior

d’esport en
escalada

755 hores

Tècnic
superior

d’esport en
alta

muntanya

755 hores

Tècnic
superior

d’esport en
esquí de
muntanya

755 hores

Tècnic
d’esport en
escalada

630 hores

Tècnic
d’esport en

alta
muntanya

680 hores

Tècnic
d’esport en

mitja
muntanya

555 hores

Tècnic
d’esport en
descens

de
barrancs

555 hores

Certificat de primer nivell
d’Excursionisme

420 hores

Modalitat de Muntanya i Escalada:



Tècnic/a
superior

d’esport en
esquí alpí

930 hores

Tècnic/a
d’esport en
esquí alpí

620 hores

Certificat
de primer
nivell
d’esquí
alpí

465 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en
esquí de

fons

855 hores

Tècnic/a
d’esport en
esquí de

fons

565 hores

Certificat
de primer
nivell

d’esquí de
fons

450 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en
surf de
neu

795 hores

Tècnic/a
d’esport en
surf de
neu

595 hores

Certificat
de primer
nivell de
surf de
neu

450 hores

Modalitat d’Esports d’Hivern:



Modalitat de Futbol i Futbol Sala:

Tècnic/a
superior

d’esport en
futbol

875 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en
futbol sala

830 hores

Tècnic/a
d’esport en

futbol

565 hores

Tècnic/a
d’esport en
futbol sala

555 hores

Certificat de
primer nivell

de
futbol

455 hores

Certificat de
primer nivell

de
futbol sala

420 hores



Modalitat de
Bàsquet

Tècnic/a
superior

d’esport en
bàsquet

765 hores

Tècnic/a
d’esport en
bàsquet

610 hores

Certificat de
primer nivell

de
bàsquet

380 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en
atletisme

1.100 hores

Tècnic/a
d’esport en
atletisme

600 hores

Certificat de
primer nivell
d’atletisme

500 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en
handbol

750 hores

Tècnic/a
d’esport en
handbol

570 hores

Certificat de
primer nivell
d’handbol

380 hores

Modalitat
d’Atletisme

Modalitat de
Handbol



Itineraris Formatius:

- S’han establert convalidacions d’altres titulacions de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport amb els Ensenyaments d’esports.

- Títol de Tècnic/a en conducció d’activitats físic oesportives
en el medi natural. (Cicle Formatiu de grau Mitjà)

Crèdits de formació
professional específica

Crèdits convalidats del Grau mitjà.
Bloc comú

- Bases anatòmiques i fisiològiques de
l’esport I- Fonaments de l’activitat

física - Bases anatòmiques i fisiològiques de
l’esport II

- Primers auxilis - Primers auxilis



Itineraris Formatius:

- Títol Superior en animació d’activitats físiques i  esportives.
(Cicle Formatiu de grau Superior)

Crèdits de formació
professional específica

Crèdits convalidats del Grau mitjà.
Bloc comú

-Bases anatòmiques i fisiològiques de
l’esport I

-Bases anatòmiques i fisiològiques de
l’esport II

-Entrenament esportiu I

-Fonaments biològics i bases
del condicionament físic

-Entrenament esportiu II

-Primers auxilis
-Salvament aquàtic

-Primers auxilis

- Animació i dinàmica de
grups

-Metodologia didàctica de les
activitats fisicoesportives

-Bases psicopedatògiques de
l’ensenyament i l’entrenament esportiu I

-Bases psicopedatògiques de
l’ensenyament i l’entrenament esportiu II



Itineraris Formatius:

- Títol de Mestre especialitat en Educació Física.
(Diplomat)

Assignatures troncals
Crèdits convalidats del Grau

mitjà. Bloc comú

-Psicologia de l’educació i del
desenvolupament en edat escolar
-Aprenentatge i desenvolupament

motor
-Educació física i la seva didàctica I
-Educació física i la seva didàctica II
-Educació física i al seva didàctica III

-Bases psicopedatògiques de
l’ensenyament i l’entrenament

esportiu I
-Bases psicopedatògiques de
l’ensenyament i l’entrenament

esportiu II

-Bases biològiqes i fisiològiques del
moviment

-Bases psicopedatògiques de
l’ensenyament i l’entrenament

esportiu I

- Teoria i pràctica del condicionament
físic

-Entrenament esportiu I



Itineraris Formatius:

- Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’ esport.

Assignatures troncals Crèdits convalidats del Grau mitjà. Bloc comú

-Bases biològiques i
mecàniques de l’activitat

física i l’esport
-Fonament i manifestacions
bàsiques de la motricitat

humana
-Piscologia de l’activitat

física i l’esport

-Bases anatòmiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu I

-Bases anatòmiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu II

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu I

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu II
-Entrenament esportiu I
-Entrenament esportiu II

-Sociologia de l’esport
-Teoria i historia de l’esport

-Fonaments sociològics de l’esport
-Organització i legistació de l’esport I
-Organització i legistació de l’esport II

-Teoria i sociologia de l’esport

Assignatures troncals
Crèdits convalidats del Grau sueprior. Bloc

comú

-Entrenament esportiu
-Entrenament de l’alt rendiment esportiu

-Fisiologia de l’esforç
-Psicologia de l’alt rendiment esportiu

-Planificació i gestió de
l’activitat física i l’esport -Gestió de l’esport



Itineraris Formatius:

- Diplomat en Educació Física.

Assignatures troncals
Crèdits convalidats del Grau mitjà. Bloc

comú

Títol de diplomat en educació
física

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu I

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu II

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu I

-Bases psicopedatògiques de l’ensenyament i
l’entrenament esportiu II
-Entrenament esportiu I
-Entrenament esportiu II

-Fonaments sociològics de l’esport
-Organització i legistació de l’esport I
-Organització i legistació de l’esport II

-Teoria i sociologia de l’esport

Assignatures troncals
Crèdits convalidats del Grau superior.

Bloc comú

Títol de diplomat en educació
física

-Biomecànica esportiva
-Sociologia de l’esport d’alt rendiment



Bloc Comú: Crèdits transversals, coincidents i obligatoris a
totes les modalitats i especialitats.

Bloc Específic: Crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic.
Coneixements concrets de la modalitat i especialitat
esportiva.

Bloc Complementari: amplia els dos blocs anteriors.
Relacionats amb recursos tecnològics i variacions de la
demanda social.

Bloc de Formació Pràctica: en centres on l’alumnat pugui
aplicar coneixements de les destreses adquirides.

 2- Què estudiaré ?



Bloc Comú del grau mitjà de tècnic/a d’esport de totes les
modalitats i especialitats esportives

BLOC COMÚ

Crèdits de 1er nivell de totes les modalitats esportives (120 h.)

-.Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I ………………..........20 h.
-.Bases psicopeda. de l’ensenyament i l’entrenament I …..……….... 25 h.
-.Entrenament esportiu I ..............………………………….................. 30 h.
-.Fonaments sociològics de l’esport ........……………………..............   5 h.
-.Organització i legislació de l’esport I ........…………………..............   5 h.
-.Primers auxilis i higiene en l’esport ...………………………... .........  35 h.

Crèdits de 2on nivell de totes les modalitats esportives (150 h.)

-.Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II .………………......... 40 h.
-.Bases psicopeda. de l’ensenyament i l’entrenament II ……………... 45 h.
-.Entrenament esportiu II.......................……………………….............. 40 h.
-.Organització i legislació de l’esport II ................…………………......   5 h.
-.Teoria i sociologia de l’esport ……………………………...................  20 h.



Bloc Comú grau superior  de tècnic/a superior d’esport de
totes les modalitats i especialitats esportives

Crèdits de grau superior de totes les modalitats esportives (200 h.)

- Biomecànica esportiva ........................…………........... 30h.

- Entrenament d’alt rendiment esportiu ....………............ 50 h.

- Fisiologia de l’esforç .........................………….............. 40 h.

- Gestió de l’esport .............................…………............... 45 h.

- Psicologia de l’alt rendiment esportiu .………................ 25 h.

- Sociologia de l’esport d’alt rendiment ..………............... 10 h.



Bloc Complementari del grau mitjà i del grau superior de tècnic/a
d’esport de totes les modalitats i especialitats esportives

Crèdits de 1er nivell de totes les modalitats esportives (15 h.)

-.Terminologia específica catalana ..………….........................  5 h.
-. Fonaments de l’esport adaptat ........…………..................... 10 h.

Crèdits de 2on nivell de totes les modalitats esportives (30 h.)

-.Terminologia específica estrangera .....……………................ 10 h.
-. Equipaments ...................................………………................. 10 h.
-. Informàtica bàsica aplicada .........……………….................... 10 h.

Crèdits de 2on nivell de grau superior de totes les modalitats
esportives (50 h.)

-. Esports adaptat de l’especialitat esportiva ..........…………...... 40 h.
-. Informàtica aplicada a l’especialitat esportiva.....…………....... 10 h.



Bloc de Formació Pràctica del grau mitjà i del grau superior de
tècnic/a d’esport de totes les modalitats i especialitats esportives

1er nivell 150 h. De formació en centre
de treball

2on nivell 200 h. De formació en centre
de treball

Grau superior  200 h. De formació en centre de treball

Grau Mitjà
350h. De

formació en
centre de

treball



Blocs Específics les diferents modalitats i especialitats
esportives. grau mitjà i grau superior

BLOCS  ESPECÍFICS

La durada oscil·la en funció del total d’hores de la modalitat esportiva

Inclouen crèdits com per exemple:

- Formació Tècnica

- Reglament esportiu

- Seguretat esportiva

- Desenvolupament professional

- Direcció d’equips

- Metodologia de
l’entrenament aplicada a
l’especialitat esportiva

- Preparació Física aplicada
a l’especialitat esportiva

- Formació Tàctica,  ...



3- On puc estudiar aquest ensenyaments?:

Centres dependents de la Generalitat de Catalunya Altres centres

IES de la Pobla de Segur

IES Joan Oró

IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu

IES Abat Oliba

IES Rocagrossa

IES Pere Alsius i Torrent

IES Cal.lípolis

IES Joaquim Bau

IES Montsià

IES Jaume Callís

IES Milà i Fontanals

IES Alexandre Satorras

IES Quercus

Escola Catalana de l’Esport

CFTE Escola Pia de
Catalunya

Escola Catalana
d’Alta Muntanya

CFTE de Tècnics
esportius dera Val

d’Aran



Oferta dels EREEOferta dels EREE
a Catalunya pera Catalunya per

centrescentres

Escola Catalana de l’Esport

CFTE Escola Pia de
Catalunya

IES Centre d’Alt
Rendiment

IES Pere Alsius i Torrents

IES Abat Oliba
ETEVA

IES Pobla
de Segur

IES Joan Oró

IES Montsià
IES Joaquim Bau

IES Cal.lípolis

IES Quercus

IES Rocagrossa

IES Jaume Callis

IES Milà i Fontanals

IES Alexandre Satorras



4- on puc trobar més informació?:

• Introducció

• Ordenació

• Estructura

• Modalitats esportives
• Proves Específiques d’accés

• Proves Generals d’Accés

• Currículum
• Centres Autoritzats

• Preinscripció i matricula

• Convalidacions
• Accés a la Universitat

• Recursos

• Formació en centres de treball
• Normativa

http://www.xtec.es/fp/



Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Subdirecció de Planificació i Organització de la

Formació Professional

Gràcies per la vostra atenció,


