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Cicle inicial Atletisme
Cicle final Atletisme
Cicle inicial Bàsquet
Cicle final Bàsquet
Cicle superior Bàsquet
Cicle inicial Hípica
Cicle final Hípica:
Resistència, orientació i turisme eqüestre
Salt, doma i concurs
Cicle inicial Piragüisme
Cicle inicial Vela
Cicle final Vela aparell fix
Nivell I Muntanya i Escalada
Nivell II Escalada
Nivell II Barranquisme
Nivell I Futbol
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Directori

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l’alumnat
per a l’activitat professional en relació a una modalitat o especialitat
esportiva.
Aquests ensenyaments garanteixen la qualificació professional
d’iniciació, conducció, entrenament bàsic, perfeccionament tècnic,
entrenament, direcció d’equips i esportistes d’alt rendiment en la
modalitat o especialitat corresponent.

Ensenyaments Esportius


a)
b)
c)

Nivell II / Cicle final:
Tenir el Certificat de nivell I/ cicle inicial en la
modalitat o especialitat corresponent.
Superar, en algunes modalitats, una prova específica
d’accés a aquests ensenyaments.
Reunir els requisits que especifiqui cada títol.

Grau mitjà:

Nivell I / Cicle inicial
Nivell II / Cicle final

-

Nivell III / Cicle superior

Grau Superior:

Requisits d’accés als ensenyaments:


Nivell I / Cicle inicial:

a)

Títol de graduat en educació secundària obligatòria (o
equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general
amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de realització
de la prova.
b) Superar una prova específica d’accés a aquests
ensenyaments o estar exempt per tenir requisit esportiu.
Per poder realitzar aquesta prova és necessari estar cursant
4t d’ESO o tenir algun dels requisits de l’apartat anterior
(punt a).
c) Reunir altres requisits que especifiqui cada títol.

Ensenyaments Esportius

Nivell I / Cicle inicial: Certificat de primer nivell
Nivell II/ Cicle final: Títol de Tècnic esportiu en la modalitat o
especialitat corresponent.
Nivell III / Cicle superior: Títol de Tècnic esportiu superior en la
modalitat o especialitat corresponent.

Estructura dels estudis:
-

Títol que s’obté:


a)

Nivell III / Cicle superior:
Títol de batxiller (o equivalent) o superar la prova
d’accés de caràcter general amb 19 anys (o complir-los
dins l’any natural de realització de la prova), o amb 18 anys
(o complir-los dins l’any natural de realització de la prova)
i un títol de tècnic relacionat amb els ensenyaments als
quals es vol accedir.
b) Títol de tècnic esportiu o títol de les formacions
esportives de nivell II/cicle final, en la corresponent
modalitat o especialitat esportiva.
c) Superar, en algunes modalitats, una prova específica
d’accés a aquests ensenyaments.
d) Reunir els requisits que especifiqui cada títol.

Validesa dels títols:
Tots aquests títols són oficials i tenen validesa acadèmica
i professional en tot l’Estat espanyol.

Accés i convalidacions:
El títol de Tècnic esportiu superior permet l’accés a estudis
universitaris.
També permet la convalidació amb altres ensenyaments del sistema
educatiu.
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