
Descripció

Els cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà ofereixen
la possibilitat d'obtenir les titulacions reglades de tècnics
esportius en diverses especialitats esportives, i capaciten
per a la incorporació al mercat laboral en les professions
d'entrenadors, directors, coordinadors esportius, etc.

Hi ha catorze modalitats professionals amb una oferta de
vint-i-quatre especialitats.

La durada està establerta entre 950 i 1.540 hores,
repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores
es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a
la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de
les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos
cicles en les modalitats regulades per la LOE:

el primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del
certificat corresponent, i

•

el segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol
de tècnic esportiu en l'especialitat corresponent.

•

 

Accés

Per accedir al primer nivell o al cicle inicial cal complir els
requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver
superat la prova d'accés a la universitat per a més grans
de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests
requisits han de superar el curs específic per a l'accés a
cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què
es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.
Per accedir al segon nivell o al cicle final cal haver aprovat
el primer nivell o el cicle final de l'especialitat (i en alguns
casos superar la prova específica d'accés de segon nivell o
cicle final, si n'hi ha)

 

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la
preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament
demanat en primer lloc.

 

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen segons la

puntuació obtinguda en sumar:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•
dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a
Catalunya i

•

un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna
convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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.

 

Continuïtat

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial
obtenen un certificat que els permet accedir:

al segon nivell (si reuneix els requisits) i•
al món laboral.•

Les persones que superen el segon nivell o cicle mitjà
obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius
de la mateixa modalitat, si en superen la prova general
d'accés o bé tenen el títol de batxiller;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de
la família d'activitats físiques i esportives, si en superen
la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que
queden convalidades), i

•

al món laboral.•
 

Normativa

Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius
de règim especial (BOE núm. 268, de 8.11.2007)

Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels
ensenyaments esportius de règim especial (DOGC núm.
6571, de 27.2.2014)

Ensenyaments esportius
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Descripció

El cicle inicial d'Atletisme capacita per dinamitzar, instruir,
dirigir i concretar la iniciació en l'atletisme, i per organitzar,
acompanyar i tutelar els atletes i usuaris en la participació
d'activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest
nivell, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, les mesures de seguretat i el
nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels
atletes en l'activitat.

Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial d'Atletisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar
l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa
de tecnificació esportiva en l'atletisme; organitzar,
acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la
participació d'activitats, competicions i esdeveniments;
gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les
activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar les
activitats, competicions i esdeveniments dels nivells
d'iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris
d'activitats atlètiques, d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència i amb el nivell
òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes 
participants en l'activitat.

Té una durada de 575 hores.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos
acadèmics. 

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l ’esport que ofereixen activitats
relacionades amb l'atletisme per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (430 hores)

Prova específica  (120 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls bloc específic (230 hores)

Metodologia de l’Ensenyament de l’Atletisme (100 hores)•

Organització d’Activitats d’Iniciació en l’Atletisme (15

hores)

•

Formació Pràctica (115 hores)•

Cicle final (575 hores)

Mòduls bloc comú (180 hores)

Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l’Entrenament Esportiu  (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls bloc específic (395 hores)

Perfeccionament Tècnic en Curses i Marxes (50 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Salts (45 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Llançaments i Proves

Combinades  (55 hores)

•

Reglament (15 hores)•

Entrenament Condicional en l’Atletisme (40 hores)•

Organització de l’Atletisme (20 hores)•

Atletisme Adaptat (20 hores)•

Formació Pràctica (150 hores) •

Més informacio del currículum a l'annex

Accés

Ensenyaments esportius
Atletisme

Atletisme
Grau mitjà
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Requisits per accedir al cicle inicial:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

superat el curs específic per a l'accés als cicles

formatius de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat

per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits han

de superar una prova general d'accés. Per presentar-s'hi

cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic d’esport o tècnica d’esport que els permet accedir:

- a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de
la modalitat d'atletisme, si superen la prova general d'accés
o si tenen el títol de batxiller o batxillera;

- a un cicle de grau superior de formació professional de la
família d'activitats físiques i esportives, si en superen la
prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

- al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades),
i

- al món laboral, en feines relacionades amb la programació
de l’entrenament bàsic  i perfeccionament tècnic en l’etapa
de tecnificació esportiva en l’atletisme, l’entrenament
d'atletes de categories cadets i juvenils, la direcció,
organització o coordinació d’activitats de competició del
nivell d’iniciació esportiva, d’entrenador i de coordinador
d’escola esportiva en atletisme. 

Normativa

Decret 44/2019, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el

currículum del títol de tècnic/a esportiu en Atletisme

(DOGC núm. 7820, de 28.2.2019)

•

Ensenyaments esportius
Atletisme

Atletisme
Grau mitjà
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Descripció

El cicle inicial de Basquetbol capacita per concretar,
dinamitzar i intervenir en activitats d'iniciació de
basquetbol;  acompanyar, animar, dirigir, organitzar i tutelar
els esportistes durant la participació en activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquesta etapa, tot
això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció
dels esportistes. Té una durada de 430 hores. Si se supera
el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Basquetbol.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar, i
dirigir l'entrenament en l'etapa de tecnificació esportiva en
basquetbol; coordinar, acompanyar i tutelar els esportistes
durant la participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquesta etapa; organitzar activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell o
inferior, tot això d'acord amb les directrius establertes en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i amb un  nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció
dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de
575 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de tècnic
esportiu o tècnica esportiva en Basquetbol.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics. La durada total és de 1.005 hores.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l ’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el basquetbol per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (430 hores)

Prova específica  (105 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls bloc específic (245 hores)

Formació del Jugador en Etapes Inicials (30 hores)•

Direcció d’Equips en Etapes Inicials (20 hores)•

Ensenyament del Basquetbol (25 hores)•

Tàctica d’Atac i Defensa en Etapes Inicials (20 hores)•

Formació Pràctica (150 hores)•

Cicle final (575 hores)

Mòduls bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls bloc específic (395 hores)

Formació del Jugador en l'Etapa de Tecnificació (70

hores)

•

Direcció d'Equips en l'Etapa de Tecnificació (50 hores)•

Entrenament en Basquetbol (50 hores)•

Tàctica d'Atac i Defensa en l'Etapa de Tecnificació (55

hores)

•

Iniciació en Bàsquet en Cadira de Rodes (20 hores)•

Formació Pràctica (150 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III.

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària1.

Ensenyaments esportius
Basquetbol

Basquetbol
Grau mitjà
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obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

superat el curs específic per a l’accés als cicles

formatius de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat

per a més grans de 25 anys. Les persones que no

compleixen aquests requisits han de superar una prova

general d'accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim

17 anys l'any que es fa la prova.

Superar una prova específica d'accés o acreditar el mèrit

esportiu d'haver competit durant almenys una temporada

en qualsevol categoria de competició esportiva des de la

categoria infantil fins a la categoria absoluta. 

2.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

 

 

 

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic d'esport o tècnica d'esport que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de basquetbol, si superen la prova general

d'accés o si tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

•

al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades),

i

•

la programació, adaptació, dinamització i direcció de

l'entrenament bàsic en l'etapa de tecnificació esportiva de

bàsquet, l'organització d'activitats, competicions i

esdeveniments, gestionar els recursos materials

necessaris i les activitats dels tècnics al seu càrrec,

l'entrenament de nivell 2 de basquetbol, de director tècnic

de club de base i de coordinador  d'escoles de

basquetbol.

•

Normativa

Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'estableix el títol de tècnic esportiu en bàsquet i es fixa el

seu currículum bàsic (BOE núm. 282, de 25.11.2105)

•

Ensenyaments esportius
Basquetbol

Basquetbol
Grau mitjà
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Descripció

La titulació de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom
pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es
pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim
especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.125 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar,
dinamitzar i intervenir en activitats de descobriment del
busseig esportiu amb escafandre autònom; concretar,
organitzar i dinamitzar immersions esportives d'un grup de
bussejadors, i conduir un equip de bussejadors durant una
immersió esportiva seguint un perfil i itinerari previstos, tot
això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat
que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris.
Té una durada de 525 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Busseig Esportiu amb
Escafandre Autònom.
 

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i
impartir cursos per a la obtenció de titulacions de
bussejador esportiu o bussejadora esportiva en aigües
obertes fins a cinc atmosferes de pressió dels nivells
bàsics, avançat i d'especialització; organitzar activitats de
descobriment de busseig esportiu; gestionar els recursos
materials necessaris, i coordinar les activitats dels tècnics
al seu càrrec, tot això d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
bussejadors i usuaris.
Té una durada de 600 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic

corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el busseig esportiu per tal de poder
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (525 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (205 hores)

Entorn Natural del Busseig Esportiu (10 hores)•

Organització d'Activitats de Descobriment i Conducció de

Busseig Esportiu (23 hores)

•

Conducció Subaquàtica (32 hores)•

Formació Pràctica (140 hores)•

Cicle final (600 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (420 hores)

Escola de Busseig Esportiu (30 hores)•

Programació de la Formació en el Busseig Esportiu (30

hores)

•

Instrucció en el Nivell Bàsic de Busseig Esportiu (50

hores)

•

Instrucció en el Nivell Avançat de Busseig Esportiu (60

hores)

•

Ensenyaments esportius
Busseig esportiu

Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom
Grau mitjà
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Seguretat en els Cursos de Busseig Esportiu (25 hores)•

Preparació Física del Bussejador Esportiu (15 hores)•

Formació Pràctica (210 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica d'accés: per poder

presentar-s'hi cal acreditar que es disposa del títol

d'aptitud de bussejador o bussejadora de primera

classe, d'acord amb el Decret 2055/1969, de 25 de

setembre, o una certificació declarada equivalent per

qualsevol de les comunitats autònomes que tingui

transferida la competència en l'expedició de títols de

busseig esportiu.

La superació de la prova específica d'accés de busseig

esportiu amb escafandre autònom acredita la

competència professional de dominar les tècniques per

fer immersions utilitzant un sistema de busseig esportiu

amb escafandre autònom (SBA) i/o un sistema

semiautònom (SBSA), respirant aire o nítrox fins a una

pressió màxima de cinc atmosferes, per acompanyar un

bussejador esportiu o bussejadora esportiva durant la

immersió i intervenir en el rescat si un incident posa en

perill la seva vida. Aquesta prova té assignada una

càrrega horària en el títol de 240 hores sobre la durada

total del cicle inicial.

2.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

guia d'immersions de busseig esportiu,•

monitor o monitora de batejos de busseig,•

bussejador o bussejadora acompanyant i de seguretat en

cursos de formació de bussejadors i en competicions

d'esports aquàtics,

•

auxiliar de coordinació d'activitats en clubs i centres de•

Ensenyaments esportius
Busseig esportiu

Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom
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busseig.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

instructor o instructora de busseig,•

coordinador o coordinadora d'activitats de centre turístic

de busseig,

•

responsable d'una escola de busseig.•

Normativa

Reial decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix

el títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb

escafandre autònom i se'n fixen els ensenyaments

mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de

31.8.2010)

•

Ensenyaments esportius
Busseig esportiu

Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom
Grau mitjà
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Descripció

La titulació d'Esgrima pertany a l'àmbit de les activitats
físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.005 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir, dirigir i concretar la iniciació esportiva d'esgrima, i
per organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris
durant la seva participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell, d'acord amb les
directrius que s'estableixen en la programació de
referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim
de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i
usuaris en l'activitat i la instal·lació.
Té una durada de 400 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial d'Esgrima.
 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar
l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa
de tecnificació esportiva de l'esgrima; organitzar,
acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva
participació en activitats, competicions i esdeveniments
propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials
necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu
càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments
dels nivells d'iniciació esportiva, d'acord amb les directrius
que s'estableixen en la programació de referència, en
condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que
permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris que
participen en l'activitat.

Té una durada de 605 hores. Aquests cicles inicial i final es
poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats

relacionades amb l'esgrima per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (400 hores)

Prova específica (70 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (250 hores)

Tècnica d'Espasa (30 hores)•

Tècnica de Floret (30 hores)•

Tècnica de Sabre (30 hores)•

Didàctica de la Iniciació a l'Esgrima (20 hores)•

Reglament, Història i Material (15 hores)•

Organització d'Esdeveniments (10 hores)•

Formació Pràctica (115 hores)•

Cicle final (605 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (425 hores)

Escola d'Esgrima (20 hores)•

Preparació Física de l'Esgrimidor (20 hores)•

Esgrima Adaptada (30 hores)•

Organització d'Esdeveniments (20 hores)•

Tècnica d'Espasa (45 hores)•

Tècnica de Floret (45 hores)•

Tècnica de Sabre  (45 hores)•

Formació Pràctica (200 hores)•

Ensenyaments esportius
Esgrima

Esgrima
Grau mitjà
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Més informació del currículum en els annexos II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés. La superació de la

prova específica d'accés d'esgrima acredita la

competència professional de dominar les tècniques

bàsiques de l'esgrima amb nivell suficient per

desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació

esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega

horària en el títol de 70 hores sobre la durada total del

cicle inicial.  

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral com a:•

monitor o monitora d'esgrima•

auxiliar de control en competicions•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir: 

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat d'esgrima, si tenen el títol de batxiller o

batxillera, o bé en superen la prova general d'accés;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral com a:•

entrenador o entrenadora d'esgrima•

director o directora d'escola d'esgrima•

auxiliar de control en competicions•

coordinador o coordinadora de tècnics d'iniciació a

l'esgrima

•

Ensenyaments esportius
Esgrima

Esgrima
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gestor i organitzador o gestora i organitzadora

d'esdeveniments d'esgrima de promoció i iniciació

•

dissenyador o dissenyadora de programes d'iniciació i de

tecnificació d'esgrima

•

Normativa

Reial decret 911/2012, de 8 de juny, pel qual s'estableix el

títol de tècnic esportiu en esgrima i se'n fixen els

ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm.

138, de 9.6.2012)

•

Ensenyaments esportius
Esgrima
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Descripció

La titulació d'Espeleologia pertany a l'àmbit de les activitats
físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.140 hores. 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar,

dinamitzar i instruir la iniciació esportiva en espeleologia;

concretar, organitzar i conduir un grup d'esportistes i

usuaris durant la participació en activitats, competicions i

esdeveniments propis d'aquest nivell, i acompanyar els

esportistes per itineraris espeleològics en cavitats de

dificultat fins a classe quatre sense curs hídric actiu, tot això

d'acord amb les directrius que s'estableixen en la

programació de referència, amb les condicions de seguretat

i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat

que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan

l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el

certificat de cicle inicial d'Espeleologia.

 

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i
dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic
en l'etapa de tecnificació esportiva en l'espeleologia;
organitzar activitats competicions i esdeveniments del nivell
d'iniciació esportiva; dissenyar itineraris espeleològics, i
guiar esportistes i usuaris pel medi natural en cavitats de
dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu, tot això
d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat
que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan
l'activitat.
Té una durada de 690 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen

en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb l'espeleologia per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits. 

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (250 hores)

Conducció per Itineraris d'Iniciació en l'Espeleologia (40

hores)

•

Materials i Instal·lacions d'Espeleologia (40 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Espeologia (40 hores)•

Organització d'Activitats i Esdeveniments (10 hores)•

Formació Pràctica (120 hores)•

Cicle final (690 hores)

Prova específica (90 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (420 hores)

Ensenyaments esportius
Espeleologia

Espeleologia
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Escola d'Espeleologia (30 hores)•

Perfeccionament Tècnic de l'Espeleologia (60 hores)•

Preparació Física de l'Espeleòleg (30 hores)•

Disseny d'Itineraris i Organització d'Esdeveniments de

Tecnificació (70 hores)

•

Conducció i Guiatge per Cavitats amb Curs Hídric

Actiu (60 hores)

•

Formació Pràctica (170 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés: la seva superació

acredita la competència professional de dominar les

tècniques bàsiques de l'espeleologia amb nivell suficient

per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació

esportiva en cavitats de dificultat fins a classe quatre

sense curs hídric actiu. Aquesta prova té assignada una

càrrega horària de 120 hores en el títol sobre la durada

total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat i superar la prova específica d'accés al cicle
final: la seva superació acredita la competència
professional de dominar les tècniques específiques de
l'espeleologia amb nivell suficient per desenvolupar les
funcions pròpies de la tecnificació esportiva, el disseny
d'itineraris espeleològics i la conducció de persones en
cavitats de dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu.
Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 90
hores en el títol sobre la durada total del cicle final.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final, si en superen la prova específica d'accés al

cicle final,

•

al segon nivell de tècnic esportiu o tècnica esportiva de

descens de barrancs, si superen la prova específica

d'accés de segon nivell de descens de barrancs, i

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'espeleologia,•

guia en activitats d'espeleologia.•

Ensenyaments esportius
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Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol batxillerat;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de tecnificació en espeleologia,•

guia en activitats d'espeleologia,•

coordinador o coordinadora d'escola esportiva

d'espeleologia,

•

responsable tècnic o tècnica d'instal·lació i equipament de

cavitats i espais condicionats per a la pràctica de

tècniques de progressió vertical,

•

dissenyador o dissenyadora d'itineraris en cavitats fins a

classe cinc amb curs hídric actiu;

•

dissenyador o dissenyadora d'instal·lacions i equipaments

de cavitats i espais condicionats per a la pràctica de

tècniques de progressió vertical.

•

Normativa

Reial decret 64/2010, de 29 de gener, pel qual s'estableix

el títol de tècnic esportiu en espeleologia i es fixen els

seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE

núm. 44, de 19.2.2010)

•

Ensenyaments esportius
Espeleologia

Espeleologia
Grau mitjà
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Descripció

Esquí alpí, juntament amb esquí de fons i surf de neu, és
una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern.

L’objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els
principis fonamentals de l'esquí alpí i promoure aquesta
modalitat esportiva. Té una durada de 465 hores (315 en
un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se
supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’esquí
alpí.

El segon nivell capacita per ensenyar l'esquí alpí i entrenar
esportistes. Té una durada de 620 hores (420 en un centre
educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (465 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (180 hores)

Desenvolupament Professional I (15 hores)•

Formació Tècnica de l'Esquí Alpí I (60 hores)•

Material d'Esquí Alpí I (15 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Esquí Alpí I (50 hores)•

Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)•

Seguretat Esportiva I (20 hores)•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (620 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Esport (20 hores)•

Bloc específic (240 hores)

Desenvolupament Professional II (10 hores)•

Formació Tècnica de l'Esquí Alpí II (45 hores)•

Reglament i Cronometratge de l'Esquí Alpí (15 hores)•

Material d'Esquí Alpí II (20 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Esquí Alpí II (45 hores)•

Metodologia de l'Entrenament de l'Esquí Alpí (55 hores)•

Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)•

Seguretat Esportiva II (25 hores)•

Bloc complementari (30 hores)

Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí Alpí
Grau mitjà
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Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents

del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'esquí alpí en fase inicial,•

acompanyant de persones durant la pràctica esportiva i•

promotor o promotora d'activitats d'esquí alpí.•

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat d'esquí alpí, si en superen la

prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o

batxillera;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'esquí alpí,•

programador o programadora i organitzador o

organitzadora d'activitats,

•

entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores i•

director esportiu o directora esportiva en competicions

d'esquí alpí.

•

Normativa

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí Alpí
Grau mitjà
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Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual

s'estableixen els currículums i es regulen les proves

d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les

disciplines dels esports d'hivern següents: esquí alpí,

esquí de fons i surf de neu (DOGC núm. 3764, de

19.11.2002)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí Alpí
Grau mitjà
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Descripció

Esquí de fons, juntament amb esquí alpí i surf de neu, és
una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern.

L’objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els
principis fonamentals de l'esquí de fons i promoure aquesta
modalitat esportiva. Té una durada de 450 hores (300 en
un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se
supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’esquí de
fons.

El segon nivell capacita per ensenyar l'esquí de fons i
entrenar esportistes. Té una durada de 565 hores (365 en
un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (450 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (165 hores)

Desenvolupament Professional I (15 hores)•

Formació Tècnica de l'Esquí de Fons I (50 hores)•

Material d'Esquí de Fons I (15 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Esquí de Fons I (45

hores)

•

Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)•

Seguretat Esportiva I (20 hores)•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (565 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Esport (20 hores)•

Bloc específic (185 hores)

Desenvolupament Professional II (10 hores)•

Formació Tècnica de l'Esquí de Fons II (25 hores)•

Reglament i Cronometratge de l'Esquí de Fons (15 hores)•

Material d'Esquí de Fons II (20 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Esquí de Fons II (30

hores)

•

Metodologia de l'Entrenament de l'Esquí de Fons (35

hores)

•

Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)•

Seguretat Esportiva II (25 hores)•

Bloc complementari (30 hores)

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí de Fons
Grau mitjà
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Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a

partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'esquí de fons de nivell inicial,•

acompanyant de persones o grups durant la pràctica

esportiva i

•

promotor o promotora d'activitats d'esquí de fons.•

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat d'esquí de fons, si en superen la prova

general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'esquí de fons,•

programador i organitzador o programadora i

organitzadora d'activitats,

•

entrenador o entrenadora a nivell bàsic d'esquiadors i

esquiadores i

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí de Fons
Grau mitjà

TEGM 8002

19/68 Darrera actualització: 28/07/2021

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=291528&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ensenyaments_esportius/preus_publics/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes_preus_publics/preu_public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/inici/


director esportiu o directora esportiva en competicions

d'esquí de fons. 

•

Normativa

Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual

s'estableixen els currículums i es regulen les proves

d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les

disciplines dels esports d'hivern següents: esquí alpí,

esquí de fons i surf de neu (DOGC núm. 3764, de

19.11.2002)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí de Fons
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Descripció

El surf de neu, juntament amb esquí alpí i esquí de fons, és
una especialitat de la modalitat d'esports d'hivern.

L'objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els
principis fonamentals del surf de neu i promoure aquesta
modalitat esportiva. Té una durada de 450 hores (300 en
un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se
supera el curs, s'obté el certificat de primer nivell de surf de
neu.

El segon nivell capacita per ensenyar surf de neu i entrenar
esportistes. Té una durada de 595 hores (395 en un centre
educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (450 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (165 hores)

Desenvolupament Professional I (15 hores)•

Formació Tècnica de Surf de Neu I (50 hores)•

Material de Surf de Neu (15 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament del Surf de Neu I

(45 hores)

•

Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)•

Seguretat Esportiva I (20 hores)•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (595 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II

(40 hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Esport (20 hores)•

Bloc específic (215 hores)

Desenvolupament Professional II (10 hores)•

Formació Tècnica del Surf de Neu II (35 hores)•

Reglament i Arbitratge del Surf de Neu (15  hores)•

Material de Surf de Neu II (10 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament del Surf de Neu II

(40 hores)

•

Metodologia de l'Entrenament del Surf de Neu (45 hores)•

Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)•

Seguretat Esportiva II (25 hores)•

Bloc complementari (30 hores)

Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Surf de Neu
Grau mitjà
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Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora de nivell inicial de surf de neu,•

acompanyant de persones o grups durant la pràctica

esportiva i

•

promotor o promotora d'activitats de surf de neu.•

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de surf de neu, si en superen la prova general

d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora de surf de neu,•

programador i organitzador o programadora i

organitzadora d'activitats,

•

entrenador o entrenadora de nivell inicial de surfistes de

neu i

•

director esportiu o directora esportiva en competicions de

surf de neu.

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Surf de Neu
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Normativa

Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual

s'estableixen els currículums i es regulen les proves

d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les

disciplines dels esports d'hivern següents: esquí alpí,

esquí de fons i surf de neu (DOGC núm. 3764, de

19.11.2002)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Surf de Neu
Grau mitjà
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Descripció

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la
modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme
activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat
esportiva en categories infantils i en categories inferiors
d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la
pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i
150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el
certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.
Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i
200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

 

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (455 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (170 hores)

Desenvolupament Professional I (10 hores)•

Direcció d'Equips I (10 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament del Futbol I

(15 hores)

•

Preparació Física I (15 hores)•

Regles del Joc I (20 hores)•

Seguretat Esportiva (10 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc I (50 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva I (40 hores)•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (565 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Esport (20 hores)•

Bloc específic (185 hores)

Desenvolupament Professional II (15 hores)•

Direcció d'Equips II (25 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i de l'Entrenament del

Futbol II (20 hores)

•

Preparació Física II (25 hores)•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol
Grau mitjà
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Regles del Joc II (15 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc II (50 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva II (35 hores)•

Bloc complementari (30 hores)

Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils

i en categories inferiors d'adults,

•

acompanyant de l'equip durant la pràctica esportiva i•

promotor o promotora de futbol.•

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o

batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten

els requisits esportius corresponents, o bé;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb:•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol
Grau mitjà
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l'entrenament de futbolistes i equips,•

l'entrenament especialitzat en el perfeccionament

de l'execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,

•

la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els

partits de futbol i

•

l'arbitratge.•

Normativa

Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els

currículums i es regulen les proves d'accés específiques

dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats

de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006)

•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol
Grau mitjà
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Descripció

Futbol sala, juntament amb futbol, és una especialitat de la
modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme
activitats d'iniciació al futbol sala i de promoció de la
modalitat esportiva en categories infantils i en categories
inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip
durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i
150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el
certificat de primer nivell de futbol sala.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes
en aquesta modalitat. Té una durada de 555 hores (355 en
un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (420 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (135 hores)

Desenvolupament Professional I (10 hores)•

Direcció d'Equips I (10 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament del Futbol

Sala I (15 hores)

•

Preparació Física I (15 hores)•

Regles del Joc I (15 hores)•

Seguretat Esportiva (10 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc I (30 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva I (30 hores)•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (555 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Esport (20 hores)•

Bloc específic (175 hores)

Desenvolupament Professional II (15 hores)•

Direcció d'Equips II (15 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament del Futbol

Sala II (20 hores)

•

Preparació Física II (25 hores)•

Regles del Joc II (15 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc II (45 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva II (40 hores)•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol Sala
Grau mitjà
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Bloc complementari (30 hores)

Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 1, apartats 4 i 8

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna•

convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de futbol sala en categories

infantils i inferiors d'adults,

•

acompanyant d'equips durant la pràctica esportiva i•

promotor o promotora de futbol sala. •

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de futbol sala, si  tenen el títol de batxiller o

batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten

els requisits esportius corresponents, o bé;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb:•

l'entrenament de futbolistes i equips,•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol Sala
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l'entrenament de futbolistes especialitzat en el

perfeccionament tècnic i tàctic,

•

la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els

partits i

•

l'arbitratge.•

Normativa

Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els

currículums i es regulen les proves d'accés específiques

dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats

de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006)

•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol Sala
Grau mitjà
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Descripció

El primer nivell d'handbol capacita per conèixer els principis
fonamentals de l'handbol i promoure aquest esport.

Té una durada de 380 hores (230 en un centre educatiu i
150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el
certificat de primer nivell d'handbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes
i equips de categories intermèdies amb l'objectiu de
perfeccionar l'execució tècnica i tàctica. Té una durada de
570 hores (370 en un centre educatiu i 200 en un centre de
treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits
teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits
relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic,
format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en
centres on es poden aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Primer nivell (380 hores)

Bloc comú (120 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament I (25 hores)

•

Entrenament Esportiu I (30 hores)•

Fonaments Sociològics de l'Esport (5 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport I (5 hores)•

Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 hores)•

Bloc específic (95 hores)

Desenvolupament Professional I (10 hores)•

Formació Tècnica i Tàctica Individual I (25 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament de

l'Handbol I (40 hores)

•

Regles de Joc I (10 hores)•

Tècniques Bàsiques de l'Organització d'Activitats en

Handbol (10 hores)

•

Bloc complementari (15 hores)

Terminologia Específica Catalana (5 hores)•

Fonaments de l'Esport Adaptat (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (570 hores)

Bloc comú (150 hores)

Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40

hores)

•

Bases Psicopedagògiques de l'Ensenyament i

l'Entrenament II (45 hores)

•

Entrenament Esportiu II (40 hores)•

Organització i Legislació de l'Esport II (5 hores)•

Teoria i Sociologia de l'Eesport (20 hores)•

Bloc específic (190 hores)

Desenvolupament Professional II (15 hores)•

Direcció d'Equips (20 hores)•

Formació Tècnica i Tàctica Individual II (30 hores)•

Joc Col·lectiu Ofensiu i Defensiu (40 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament de

l'Handbol II (30 hores)

•

Preparació Física Específica (35 hores)•

Regles de Joc II (10 hores)•

Seguretat en l'Handbol (10 hores)•

Bloc complementari (30 hores)

Terminologia Específica Estrangera (10 hores)•

Ensenyaments esportius
Handbol

Handbol
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Equipaments Esportius (10 hores)•

Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)•

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

1.

Superar una prova específica.2.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell
de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un
certificat que els permet accedir:

al segon nivell i•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora d'handbol en categories

infantils,

•

acompanyant d'equip durant la pràctica esportiva i•

promotor o promotora d'handbol.•

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol
de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat d'handbol, si en superen la prova general

d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora d'esportistes i equips,•

entrenador o entrenadora especialitzat en el

perfeccionament de la tècnica i la tàctica dels jugadors o

jugadores i

•

director o directora de jugadors o jugadores i equips en

competicions.

•

Ensenyaments esportius
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Normativa

Decret 285/2007, de 24 de desembre, pel qual s'estableix

el currículum i es regula la prova d'accés específica del

títol de tècnic/tècnica d'esport en l'especialitat

d'handbol (DOGC núm. 5037, de 28.12.2007)

•
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Descripció

La titulació de Disciplines Hípiques de Resistència,
Orientació i Turisme Eqüestre pertany a l'àmbit de les
activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.280 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva de l'equitació;
organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris
durant la participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell, i guiar a usuaris a
cavall per terrenys variats, tot això d'acord amb les
directrius que s'estableixen en la programació de
referència, amb les condicions de seguretat i respecte al
medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la
satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 620 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial d'Hípica, que és comú a les dues
especialitats.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i

dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic

dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de

l'equitació en els disciplines del raid i del trec; organitzar,

acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la

participació en activitats de competicions i esdeveniments

propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials

necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu

càrrec; organitzar activitats, competicions i esdeveniments

del nivell d'iniciació esportiva; determinar i dissenyar

itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres

en el medi natural; concretar, dirigir i adaptar les activitats

d'equitació per a genets amb discapacitat, i col•laborar amb

el procés de detecció i selecció de talents esportius (genet-

cavall), d'acord amb les directrius que s'estableixen en la

programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat

que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris

participants a l'activitat.

Té una durada de 660 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos

cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb les disciplines hípiques per tal de poder
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (620 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (300 hores)

Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra (30

hores)

•

Hipologia (30 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Hípica (70 hores)•

Acompanyament per Itineraris a Cavall (50 hores)•

Esdeveniments Hípics (20 hores)•

Formació Pràctica (100 hores)•

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Ensenyaments esportius
Hípica

Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme

Eqüestre
Grau mitjà

TEGM EQ20

33/68 Darrera actualització: 28/07/2021



Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (480 hores)

Ensenyament i Tecnificació Hípica (30 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu del Cavall (30 hores)•

Preparació Física del Genet (15 hores)•

Paraeqüestre (25 hores)•

Organització d'Esdeveniments Hípics (15 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Raid (45 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Trec (45 hores)•

Organització d'Itineraris Eqüestres (45 hores)•

Medi Natural (20 hores)•

Formació Pràctica (210 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar la prova específica d'accés al cicle inicial d'hípica,

que acredita la competència professional de dominar les

tècniques bàsiques d'equitació amb nivell suficient per

desenvolupar les tasques pròpies de la iniciació esportiva.

Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 240

hores sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial d'hípica obtenen
un certificat que els permet accedir:

al cicle final de disciplines hípiques de resistència,

orientació i turisme eqüestre;

•

al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i

concurs complet, si superen la prova específica d'accés al

cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i

concurs complet;

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'iniciació a l'equitació,•

monitor o monitora d'iniciació a la competició hípica,•

 conductor o conductora d'itineraris a cavall per terrenys•

Ensenyaments esportius
Hípica
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variats.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'hípica, si superen la prova

específica d'accés al grau superior d'hípica (requisits

esportius) i tenen el títol de batxillerat o bé si en superen

la prova d'accés general a grau superior;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, atès que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de tecnificació en raid, trec i

turisme eqüestre,

•

 instructor o instructora i guia de turisme eqüestre,•

coordinador o coordinadora de tècnics d'iniciació a

l'hípica,

•

gestor i organitzador o gestora i organitzadora

d'esdeveniments d'hípica de promoció i d'iniciació,

•

dissenyador o dissenyadora de recorreguts de carreres de

resistència de tecnificació,

•

dissenyador o dissenyadora de rutes eqüestres.•

Normativa

Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les disciplines

hípiques de salt, doma i concurs complet i tècnic esportiu

en les disciplines hípiques de resistència, orientació i

turisme eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i

els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010)

•

Ensenyaments esportius
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Descripció

La titulació de Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs
complet pertany de l'àmbit de les activitats físiques i de
l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius
de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.450 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva de l'equitació;
organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris
durant la participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell, i guiar a usuaris a
cavall per terrenys variats, tot això d'acord amb les
directrius que s'estableixen en la programació de
referència, amb les condicions de seguretat i respecte al
medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la
satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 620 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial d'Hípica, que és comú a les dues
especialitats d'Hípica.
 

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i
dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic
dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de
l'equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs
complet; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i
usuaris durant la participació en esdeveniments,
competicions i activitats pròpies d'aquest nivell; gestionar
els recursos materials necessaris i coordinar les activitats
dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats,
competicions i activitats del nivell d'iniciació esportiva;
dissenyar el recorregut i circuïts del seu nivell; concretar,
dirigir i adaptar les activitats d'equitació per a genets amb
discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i
selecció de talent esportius (genet-cavall), d'acord amb les
directrius que s'estableixen en la programació de referència
i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció
dels esportistes i usuaris participants a l'activitat.
Té una durada de 830 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que

constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb les disciplines hípiques per tal de poder
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (620 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (300 hores)

Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra (30

hores)

•

Hipologia (30 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament de l'Hípica (70 hores)•

Acompanyament per Itineraris a Cavall (50 hores)•

Esdeveniments Hípics (20 hores)•

Formació Pràctica (100 hores)•

Cicle final (830 hores)

Prova específica (180 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (470 hores)

Ensenyaments esportius
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Ensenyament i Tecnificació Hípica (30 hores)•

Bases de l'Entrament Esportiu del Cavall (30 hores)•

Preparació Física del Genet (15 hores)•

Paraeqüestre (25 hores)•

Organització d'Esdeveniments Hípics (15 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Salt (50 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Doma (50 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Concurs Complet (45 hores)•

Formació Pràctica (210 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar la prova específica d'accés al cicle inicial d'hípica,

que acredita la competència professional de dominar les

tècniques bàsiques d'equitació amb nivell suficient per

desenvolupar les tasques pròpies de la iniciació esportiva.

Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 240

hores sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial
d'hípica i superar una prova específica d'accés a cicle final
de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet,
que acredita la competència professional de dominar les
tècniques específiques d'equitació amb nivell suficient per
desenvolupar les tasques pròpies de la tecnificació
esportiva en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs
complet. Aquesta prova té assignada una càrrega horària
en el títol de 180 hores sobre la durada total del cicle final.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial d'hípica obtenen
un certificat que els permet accedir:

al cicle final de disciplines hípiques de resistència,

orientació i turisme eqüestre;

•

al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i

concurs complet, si superen la prova específica d'accés al

cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i

concurs complet;

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'iniciació a l'equitació,•

monitor o monitora d'iniciació a la competició hípica,•

conductor o conductora d'itineraris a cavall per terrenys•

Ensenyaments esportius
Hípica

Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet
Grau mitjà
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variats.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, atès que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de tecnificació en salt

d'obstacles, doma i concurs complet,

•

coordinador o coordinadora d'altres tècnics d'iniciació a

l'hípica,

•

gestor i organitzador o gestora i organitzadora

d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a l'hípica,

•

dissenyador o dissenyadora de recorreguts i represes de

tecnificació.

•

Normativa

Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les disciplines

hípiques de salt, doma i concurs complet i tècnic esportiu

en les disciplines hípiques de resistència, orientació i

turisme eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i

els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010)

•

Ensenyaments esportius
Hípica

Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet
Grau mitjà
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Descripció

La titulació de Judo i Defensa Personal pertany a l'àmbit de
les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.540 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva en judo i defensa
personal, i per organitzar, acompanyar i tutelar els judokes
en la participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell, tot això conforme
amb les directrius que s'estableixen en la programació de
referència, amb les condicions de seguretat i el nivell òptim
de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i
usuaris.
Té una durada de 670 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Judo i Defensa Personal.
 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar
l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa
de tecnificació esportiva en judo i defensa personal;
organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant
la participació en activitats, competicions i esdeveniments;
gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les
activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació
esportiva, tot això conforme amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i el nivell òptim de qualitat que
permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris.
Té una durada de 870 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de

l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el judo i la defensa personal per tal de
poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (670 hores)

Requisit específic d'accés: estar en possessió del cinturó
negre primer dan de judo (360 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (230 hores)

Ensenyament de Judo i Defensa Personal (65 hores)•

Organització d'Activitats i Esdeveniments de Judo i

Defensa Personal (15 hores)

•

Formació Pràctica (150 hores)•

Cicle final (870 hores)

Requisit específic d'accés: estar en possessió del cinturó
negre segon dan de judo (240 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (450 hores)

Formació i Tecnificació en Judo i Defensa Personal (60

hores)

•

Judo Adaptat (30 hores)•

Entrenament en Judo i Defensa Personal (80 hores)•

Organització i Gestió de les Activitats de Judo i Defensa

Personal (30 hores)

•

Defensa Personal (30 hores)•

Ensenyaments esportius
Judo i defensa personal

Judo i Defensa Personal
Grau mitjà
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Formació Pràctica (220 hores)•

 Més informació del currículum a l'annex II i III

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Estar en possessió del cinturó negre primer Dan de judo:

aquest mèrit esportiu acredita la competència professional

de dominar les tècniques de cinturó negre primer Dan

amb un nivell suficient per desenvolupar les funcions

pròpies de la iniciació esportiva en judo i defensa

personal. Té assignat en el títol una càrrega horària de

360 hores sobre la durada total del cicle inicial; per

acreditar aquest mèrit esportiu cal aportar el certificat

emès per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports

Associats.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de

l'especialitat i cal estar en possessió del cinturó negre

segon Dan de judo: aquest mèrit esportiu acredita la

competència professional de dominar les tècniques de

cinturó negre segon Dan amb un nivell suficient per

desenvolupar les funcions pròpies de la tecnificació en

judo i defensa personal. Té assignat en el títol una

càrrega horària de 240 hores sobre la durada total del

cicle final; per acreditar aquest mèrit esportiu cal aportar el

certificat emès per la Reial Federació Espanyola de Judo i

Esports Associats. 

•

Tràmits

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la

sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament
demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final (si està en possessió del cinturó negre segon

dan ) i

•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora de judo i defensa personal.•

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior

de judo i defensa personal, si estan en possessió del

cinturó negre tercer dan, i si tenen el títol de batxillerat o

bé si en superen la prova d'accés;

•

Ensenyaments esportius
Judo i defensa personal

Judo i Defensa Personal
Grau mitjà
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a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb:•

professor o professora de judo i defensa personal,•

entrenador o entrenadora de judo i defensa personal,•

director tècnic o directora tècnica d'una escola esportiva

de judo,

•

director tècnic o directora tècnica en centres de formació

de defensa personal.

•

Normativa

Reial decret 706/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableix

el títol de tècnic esportiu en judo i defensa personal i se'n

fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés

(BOE núm. 147, de 21.6.2011)

•

Ensenyaments esportius
Judo i defensa personal

Judo i Defensa Personal
Grau mitjà
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Descripció

La titulació de Barrancs pertany a l'àmbit de les activitats
físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.440 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i
dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais
naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en
activitats de temps lliure i educació mediambiental;
col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i
fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural,
patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat
en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i
tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, les mesures de seguretat i el
nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Senderisme. 
 
El cicle final capacita per dissenyar itineraris i conduir a
esportistes i usuaris per barrancs, muntanya mitjana estival
i vies ferrades equipades; dirigir el perfeccionament de les
tècniques específiques utilitzades, organitzar activitats de
conducció en aquests medis, gestionar els recursos i
materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al
seu càrrec; i tot això, d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, les mesures
de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la
satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 870 hores. Si se supera el curs, s'obté el
títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Barrancs.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat

esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de
l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats
relacionades amb el senderisme i barrancs per tal de poder
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls bloc específic (400 hores)

Conducció en senders•

Medi físic i humà de la baixa muntanya•

Temps lliure •

Formació Pràctica •

Cicle final (870 hores)

Prova específica (100 hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls bloc específic (590 hores)

Escola de senderisme•

Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana estival •

Guiatge i orientació en muntanya mitjana•

Formació tècnica en barrancs•

Seguretat i gestió del risc•

Guiatge en barrancs i vies ferrades equipades•

Formació Pràctica•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Barrancs
Grau mitjà
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Més informació del currículum a l'annex II

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es

fa la prova.

•

Superar la prova específica d'accés al cicle inicial de

Senderisme. 

•

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme.•

Superar la prova específica d'accés al cicle final de

Barrancs.

•

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents

que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais

naturals acotats,

•

operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures

artificials.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a: •

guia de barrancs•

guia de muntanya mitjana estival,•

controlador de la seguretat en parcs d’aventura en arbres

o en estructures artificials.

•

Normativa

Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Barrancs,

tècnic esportiu en Escalada i tècnic esportiu en muntanya

mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits

•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Barrancs
Grau mitjà
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d'accés (BOE núm. 9, de 10.1.2020)

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Barrancs
Grau mitjà

TEGM ME20

44/68 Darrera actualització: 28/07/2021



Descripció

La titulació d'Escalada pertany a l'àmbit de les activitats
físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.575 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i
dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais
naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en
activitats de temps lliure i educació mediambiental;
col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i
fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural,
patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat
en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i
tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, les mesures de seguretat i el
nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Senderisme. 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la
iniciació i el perfeccionament tècnic en l'escalada esportiva
en roca, rocòdroms o estructures artificials d'escalada
interiors o exteriors, escalada en vies equipades i
semiequipades o en vies ferrades equipades, i en
l'assegurament en terreny variat; organitzar, concretar
itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya
i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores
per itineraris d'escalada en roca en vies equipades i
semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat;
organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments
en l'àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat,
els recursos materials i humans i la coordinació de les
activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu
càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d'aventura,
equipar o reequipar en vies d'escalada en roca i dissenyar
itineraris d'escalada en rocòdroms o estructures artificials; i
tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius
establertes en la programació de referència, en condicions
de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim
de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i
usuaris participants en l'activitat.

Té una durada de 1.005 hores. Si se supera el curs, s'obté
el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de
l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats
relacionades amb el senderisme i l'escalada per tal de
poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls bloc específic (400 hores)

Conducció en Senders•

Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya•

Temps Lliure •

Formació Pràctica•

Cicle final (1.005 hores)

Prova específica (120 hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Escalada
Grau mitjà
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Mòduls bloc específic (705 hores)

Escola de Senderisme•

Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival •

Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana•

Perfeccionament Tècnic en Escalada•

Tècnica Gestual en Escalada•

Guiatge en Escalada•

Formació Pràctica•

Més informació del currículum a l'annex II

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es

fa la prova.

•

Superar la prova específica d'accés al cicle inicial de

Senderisme. 

•

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme.•

Superar la prova específica d'accés al cicle final

d'Escalada.

•

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais

naturals acotats,

•

operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures

artificials.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a: •

guia d'escalada en vies equipades i semiequipades,•

guia de muntanya mitjana estival,•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Escalada
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controlador de la seguretat en parcs d'aventura en arbres

o en estructures artificials,

•

entrenador d'escalada,•

director d'escola esportiva d'escalada.•

Normativa

Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Barrancs,

tècnic esportiu en Escalada i tècnic esportiu en muntanya

mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits

d'accés (BOE núm. 9, de 10.1.2020)

•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Escalada
Grau mitjà
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Descripció

La titulació de Muntanya Mitjana pertany a l'àmbit de les
activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.260 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i
dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais
naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en
activitats de temps lliure i educació mediambiental;
col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i
fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural,
patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat
en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i
tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la
programació de referència, les mesures de seguretat i el
nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Senderisme. 

El cicle final capacita per dissenyar itineraris, guiar i
dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya
mitjana; difondre el coneixement de l'entorn físic,
patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i
fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials
necessaris per a les activitats i coordinar els tècnics que
estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en
aquest medi; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les
directrius establertes en la programació de referència, en
condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes participants en l'activitat.

Té una durada de 690 hores. Si se supera el curs, s'obté el
títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Muntanya
Mitjana.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos
acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc

específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de
l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats
relacionades amb el senderisme i la muntanya mitjana per
tal de poder aplicar els coneixements i les destreses
adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls bloc específic (400 hores)

Conducció en Senders•

Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya•

Temps Lliure •

Formació Pràctica•

Cicle final (690 hores)

Prova específica (50 hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls bloc específic (460 hores)

Escola de Senderisme•

Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival •

Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana•

Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Muntanya Mitjana
Grau mitjà
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Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travesses•

Formació Pràctica•

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es

fa la prova.

•

Superar la prova específica d'accés al cicle inicial de

Senderisme. 

•

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme.•

Superar la prova específica d'accés al cicle final de

Muntanya Mitjana.

•

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents

del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais

naturals acotats,

•

operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures

artificials.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a: •

guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny

nevat tipus nòrdic,

•

formador en la iniciació i perfeccionament esportiu de

muntanya,

•

controlador de la seguretat en parcs d'aventura en arbres

o en estructures artificials.

•

Normativa

Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Barrancs,

•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Muntanya Mitjana
Grau mitjà

TEGM ME40

49/68 Darrera actualització: 28/07/2021

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ensenyaments_esportius/preus_publics/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes_preus_publics/preu_public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/inici/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-344


tècnic esportiu en Escalada i tècnic esportiu en muntanya

mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits

d'accés (BOE núm. 9, de 10.1.2020)

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada
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Descripció

La titulació de Piragüisme en Aigües Braves pertany a
l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar
dins dels ensenyaments esportius de règim especial
(titulació LOE).

Té una durada de 1.180 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les
especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i
caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes
durant la seva participació en activitats, competicions i
esdeveniments d'aquest nivell; conduir grups per espais
navegables d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les
directrius establertes en la programació de referència, en
condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que
permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Piragüisme.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar i
dirigir l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en
l'etapa de tecnificació esportiva d'eslàlom i descens
d'aigües braves; organitzar, acompanyar i tutelar els
esportistes durant la participació en activitats, competicions
i esdeveniments diversos; organitzar competicions i
esdeveniments d'acord amb les directrius establertes en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i amb un  nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció
dels esportistes participants en l'activitat.

Té una  durada de 730 hores. Si se supera el curs, s'obté el
títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en
Aigües Braves.

El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat

esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el piragüisme per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores) 

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (250 hores)

Tècnica en Aigües Braves (30 hores)•

Tècnica en Aigües Tranquil·les (20 hores)•

Tècnica de Caiac de Mar (15 hores)•

Tècnica de Caiacpolo (15 hores)•

Organització d'Esdeveniments d'Iniciació en Piragüisme

(20 hores)

•

Formació Pràctica (150 hores)•

Cicle final (730 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (430 hores)

Escola de Piragüisme (30 hores)•

Piragüisme Adaptat (20 hores)•

Organització d'Esdeveniments de Piragüisme (20 hores)•

Perfeccionament Tècnic del Piragüisme d'Aigües Braves •

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Piragüisme en Aigües Braves
Grau mitjà
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(110 hores)

Seguretat, Lectura i Material Tècnic en Piragüisme

d'Aigües Braves (70 hores)

•

Preparació Física del Piragüista en Aigües Braves (30

hores)

•

Formació Pràctica (150 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II, III, IV i V.

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

superat el curs específic per l'accés als cicles formatius

de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys. Les persones que no compleixen

aquests requisits han de superar una prova general

d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys

l'any en què es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés al cicle inicial de

piragüisme.

•

Per accedir al cicle final cal superar la prova específica
d'accés al cicle final de grau mitjà de piragüisme en aigües
braves i acreditar haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna•

convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final de piragüisme en aigües braves (si s'ha

superat la prova específica d'accés al cicle final de

piragüisme en aigües braves),

•

al món laboral, en feines relacionades amb la iniciació

esportiva en piragüisme en l'especialitat del piragüisme

d'eslàlom d'aigües braves de grau III; el perfeccionament

tècnic per l'etapa de tecnificació esportiva en eslàlom i

descens d'aigües braves; la coordinació dels tècnics

encarregats de la iniciació esportiva en l'especialitat i

•

Entrenador en aigües braves•

Entrenador d'eslàlom•

Entrenador de descens en aigües braves•

Director tècnic d'escola de piragüisme•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de piragüisme en aigües braves (cal superar

la prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de

batxillerat),

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la•

Ensenyaments esportius
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família d'activitats físiques i esportives (cal superar la

prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de

batxillerat),

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb la conducció,

programació, adaptació, dinamització i direcció del

perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües

braves; el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües

braves; l'organització de la seguretat i d'intervenció en

accidents o situacions de risc o emergències en aigües

braves; organització d'activitats, de competicions i

esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels

recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics

al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els

marges de seguretat requerits. La direcció tècnica

d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de

piragüisme  en aigües braves, en aigües tranquil·les, en

rafting, en hidrotrineu i en caiac.

•

Normativa

Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en piragüisme en

aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme en aigües

tranquil·les i piragüisme recreatiu en aigües braves i es

fixen el seus currículums bàsics i els requisits d'accés.

(BOE núm. 282, de 25.11.2015)

•
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Piragüisme

Piragüisme en Aigües Braves
Grau mitjà
TEGM PI10

53/68 Darrera actualització: 28/07/2021

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12739


Descripció

La titulació de Piragüisme en Aigües Tranquil·les pertany a
l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar
dins dels ensenyaments esportius de règim especial
(titulació LOE).

Té una durada de 1.050 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les
especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i
caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes
durant la seva participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell; conduir grups per
espais navegables propis d'aquest nivell; i tot això d'acord
amb les directrius establertes en la programació de
referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim
de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en
l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Piragüisme.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar, i
dirigir l'entrenament en l'etapa de tecnificació esportiva en
piragüisme d'aigües tranquil·les; portar embarcacions
d'esbarjo de fins a 6 metres d'eslora i potència màxima
inferior a 40 kW; organitzar, acompanyar i tutelar els
esportistes durant la participació i organització d'activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell o
inferior, tot això d'acord amb les directrius establertes en la
programació de referència, amb les condicions de seguretat
i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció
dels esportistes participants en l'activitat.

Té una durada de 600 hores. Si se supera el curs, s'obté el
títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en
Aigües Tranquil·les.

El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els

coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el piragüisme per tal de poder aplicar els
coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòdul del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòdul del bloc específic (250 hores)

Tècnica en Aigües Braves (30 hores)•

Tècnica en Aigües Tranquil·les (20 hores)•

Tècnica de Caiac de Mar (15 hores)•

Tècnica de Caiacpolo (15 hores)•

Organització d'Esdeveniments d'Iniciació en Piragüisme

(20 hores)

•

Formació Pràctica (150 hores)•

Cicle final (600 hores)

Mòdul del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòdul del bloc específic (420 hores)

Escola de Piragüisme (30 hores)•

Piragüisme Adaptat (20 hores)•

Organització d'Esdeveniments en Piragüisme (20 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Piragüisme en Aigües•

Ensenyaments esportius
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Tranquil·les (70 hores)

Entrenament en Aigües Tranquil·les (100 hores)•

Maneig d'Embarcacions de Recreo (30 hores)•

Formació Pràctica (150 hores)•

Més informació del currículum en els annexos annexos II,
III, IV i V.

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

superat el curs específic per l'accés als cicles formatius

de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys. Les persones que no compleixen

aquests requisits han de superar una prova general

d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys

l'any en què es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés al cicle inicial de

piragüisme.

•

Per accedir al cicle final cal acreditar haver aprovat el cicle
inicial de l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final de piragüisme en aigües tranquil·les(si s'ha

superat la prova específica d'accés al cicle final de

piragüisme en aigües tranquil·les),

•

al món laboral, en feines relacionades amb la iniciació

esportiva en piragüisme en els especialitats de d'aigües

tranquil·les, d'aigües braves, caiac de mar i caiacpolo.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de

la modalitat de piragüisme en aigües tranquil·les o de

formació professional de la família d'activitats físiques i

esportives (cal superar la prova d'accés o bé tenir el títol

de batxillerat);

•

al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades),

i

•

al món laboral, en feines relacionades amb la

programació, adaptació, dinamització i direcció de

l'entrenament bàsic i el perfeccionament de les activitats

pròpies de l'etapa de tecnificació esportiva de piragüisme,

l'organització d'activitats, competicions i esdeveniments,

gestionar els recursos materials necessaris i les activitats

dels tècnics al seu càrrec, dirigir l'entrenament bàsic en

l'etapa de tecnificació esportiva en piragüisme en aigües

•

Ensenyaments esportius
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tranquil·les, amb el maneig d'embarcacions a motor fins a

6 metres d'eslora i potència inferior a 40 kW. Entrenador

de piragüisme en aigües tranquil·les i director tècnic

d'escola de piragüisme.

Normativa

Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en piragüisme en

aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme en aigües

tranquil·les i piragüisme recreatiu en aigües braves i es

fixen el seus currículums bàsics i els requisits d'accés.

(BOE núm. 282, de 25.11.2015)

•

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Piragüisme en Aigües Tranquil·les
Grau mitjà
TEGM PI20

56/68 Darrera actualització: 28/07/2021

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12739


Descripció

La titulació de Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves
pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es
pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim
especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.370 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les
especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i
caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes
durant la seva participació en activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell; conduir grups per
espais navegables propis d'aquest nivell; i tot això d'acord
amb les directrius establertes en la programació de
referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim
de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en
l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Piragüisme.

El cicle final capacita per dinamitzar i conduir persones i/o
grups per itineraris en aigües braves de fins a grau IV
utilitzant embarcacions propulsades per pales o aletes;
programar, dirigir i dinamitzar el perfeccionament tècnic en
piragüisme recreatiu en aigües braves; dissenyar itineraris
de navegació en aigües braves; organitzar la seguretat i
intervenir en accidents o situacions de risc o emergència en
aigües braves; gestionar recursos necessaris i coordinar les
activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar, acompanyar
i tutelar els esportistes durant la participació i organització
d'activitats, competicions i esdeveniments diversos; tot això
d'acord amb les directrius establertes en la programació de
referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell
òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes
participants en l'activitat.

Té una durada de 920 hores. Si se supera el curs, s'obté el
títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en
Aigües Braves.

El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que

constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de
l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social, i el bloc
l'específic, format per mòduls relacionats amb el
coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de
l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats
relacionades amb el piragüisme, en què es poden aplicar
els coneixements i les destreses adquirides.

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòdul del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòdul del bloc específic (250 hores)

Tècnica en Aigües Braves•

Tècnica en Aigües Tranquil·les•

Tècnica de Caiac de Mar•

Tècnica de Caiacpolo•

Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Piragüisme•

Formació Pràctica•

Cicle final (920 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòdul del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu(70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòdul del bloc específic (500 hores)

Ensenyaments esportius
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Escola de Piragüisme•

Piragüisme Adaptat•

Perfeccionament Tècnic en Caiac•

Perfeccionament Tècnic en Bot i Hidrotrineu•

Expedició Logística i Materials•

Seguretat en Itineraris Guiats•

Formació Pràctica•

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits
següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

superat el curs específic per l'accés als cicles formatius

de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys. Les persones que no compleixen

aquests requisits han de superar una prova general

d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys

l'any en què es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés al cicle inicial de

piragüisme.

•

Per accedir al cicle final cal superar la prova específica
d'accés al cicle final de grau mitjà de piragüisme recreatiu
en aigües braves i acreditar haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final de piragüisme recreatiu guia en aigües

braves (si s¡ha superat la prova específica d'accés al cicle

final de piragüisme recreatiu guia en aigües braves) i

•

al món laboral.•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives (cal superar la

prova d'accés o tenir el títol de batxillerat),

•

al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades)

i

•

al món laboral, en feines relacionades amb la conducció,

programació, adaptació, dinamització i direcció del

perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües

braves, el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües

braves, l'organització de la seguretat i d'intervenció en

accidents o situacions de risc o emergències en aigües

braves, organització d'activitats, de competicions i

esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels

recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics

al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els

•
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marges de seguretat requerits; la direcció tècnica

d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de

piragüisme en aigües braves, en aigües tranquil·les, en

rafting, en hidrotrineu i en caiac.

Normativa

Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu en piragüisme en

aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme en aigües

tranquil·les i piragüisme recreatiu en aigües braves i es

fixen el seus currículums bàsics i els requisits d'accés.

(BOE núm. 282, de 25.11.2015)

•
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Descripció

La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de
les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.
 

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i
esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar,
acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la
participació d’activitats, competicions i esdeveniments
propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius
que s’estableixen en la programació de referència, les
mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les
condicions de seguretat dels usuaris en piscines i
instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en
l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de
qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris
de l’activitat i la instal·lació.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el
certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.
 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar
l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa
de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme;
organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en
la participació d’activitats, competicions i esdeveniments;
gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les
activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació
esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats
aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància
permanent i eficient, preveient situacions potencialment
perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o
situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius
que s’estableixen en la programació de referència i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais
aquàtics naturals.
Té una durada de 660 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen

en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el salvament i socorrisme per tal de
poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (295 hores)

Instal·lacions Aquàtiques i Materials (25 hores)•

Metodologia de Salvament i Socorrisme (65 hores)•

Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i

Socorrisme (25 hores)

•

Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques (65

hores)

•

Formació Pràctica (115 hores)•

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (480 hores)

Ensenyaments esportius
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Escola de Salvament i Socorrisme (30 hores)•

Preparació Física del Socorrista (35 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme (50

hores)

•

Organització d’Esdeveniments de Tecnificació en

Salvament i Socorrisme (35 hores)

•

Espais Aquàtics i Materials (60 hores)•

Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals (90

hores)

•

Formació Pràctica (180 hores)•

 

Més informació del currículum a l'annex

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés, que acredita la

competència professional de dominar les tècniques

bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el

socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les

funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova

té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol,

sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la

sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament
demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora de salvament i socorrisme,•

jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,•

socorrista en piscines,•

socorrista en parcs aquàtics,•

socorrista en piscines naturals.•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior•
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de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés

o bé tenen el títol de batxillerat;

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,•

coordinador o coordinadora en escoles esportives de

salvament i socorrisme,

•

responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de

socorristes en el medi natural,

•

socorrista en platges marítimes,•

socorrista en platges fluvials,•

socorrista en llacs i embassaments,•

socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,•

socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,•

socorrista en activitats nauticoesportives,•

àrbitre auxiliar.•

Normativa

Decret 218/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el

currículum corresponent al títol de tècnic/a esportiu en

Salvament i Socorrisme (DOGC núm. 7988, de

24.10.2019)

•
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Descripció

La titulació de Vela amb Aparell Fix pertany a l'àmbit de les
activitats físiques i de l'esport, ies pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.100 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar
embarcacions d'esbarjo de fins vuit metres, i organitzar,
acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la
participació en activitats, competicions i esdeveniments
propis d'aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell
fix i lliure, tot això d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Vela amb Aparell Fix i Vela amb
Aparell Lliure, que és comú a les dues especialitats de
Vela.
 

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i
dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic
en l'etapa de tecnificació esportiva de la vela en
embarcacions amb aparell fix; governar embarcacions
d'esbarjo de fins a dotze metres; organitzar, acompanyar i
tutelar els regatistes durant la participació en activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell;
gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les
activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació
esportiva, tot això d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 600 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques

necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb la vela amb aparell fix i aparell lliure per
tal de poder aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Cicle inicial (500 hores)

Prova específica (220 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (200 hores)

Formació Tècnica (45 hores)•

Seguretat de Navegació i Conservació dels Materials (35

hores)

•

Metodologia de la Vela i la Iniciació a la Competició (40

hores)

•

Formació Pràctica (80 hores)•

Cicle final (600 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva 20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (420 hores)

Escola de Vela (50 hores)•

Competicions i Esdeveniments de Vela (15 hores)•

Ensenyaments esportius
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Seguretat en la Navegació a Vela (80 hores)•

Preparació Física del Regatista (30 hores)•

Vela Adaptada (15 hores)•

Perfeccionament Tècnic i Tàctic en Vela amb Aparell Fix

(40 hores)

•

Posada a punt del Material d'Aparell Fix (40 hores)•

Formació Pràctica (150 hores)•

Més informació del currículum a l'annex

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés de vela amb aparell

fix i aparell lliure, que acredita la competència professional

de dominar les tècniques bàsiques de la navegació

esportiva a vela amb aparell fix i lliure, amb un nivell

suficient per desenvolupar les tasques pròpies de la

iniciació esportiva en condicions de vent fins a deu nusos.

Aquesta prova té assignada una càrrega horària en el títol

de 220 hores sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
vela amb aparell fix i aparell lliure.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds

segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final de vela amb aparell fix,•

al cicle final de vela amb aparell lliure.•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'iniciació a la vela.•

entrenador o entrenadora d'iniciació a la competició de

vela.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de vela amb aparell fix, si

tenen el títol de batxillerat o bé si en superen la prova

d'accés general;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

•
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prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb:•

entrenador o entrenadora de tecnificació en vela amb

aparell fix,

•

coordinador o coordinadora d'altres tècnics d'iniciació a la

vela,

•

gestor i organitzador o gestora i organitzadora

d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a la vela,

•

acompanyament i direcció al regatista en competicions,•

responsable de la seguretat de la navegació i de les

instal·lacions esportives utilitzades en la tecnificació.

•

Normativa

Decret 217/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el

currículum corresponent als títols de tècnic/a esportiu en

Vela amb Aparell Fix i de tècnic/a esportiu en Vela amb

Aparell Lliure (DOGC núm. 7988, de 24.10.2019)

•
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Descripció

La titulació de Vela amb Aparell Lliure pertany a l'àmbit de
les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.100 hores.
 

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar,
instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar
embarcacions d'esbarjo de fins a vuit metres, i organitzar,
acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la
participació en activitats, competicions i esdeveniments
propis d'aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell
fix i lliure, tot això d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s'obté el
certificat de cicle inicial de Vela amb Aparell Fix i Vela amb
Aparell Lliure, que és comú a les dues especialitats de
Vela.
 

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i
dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic
en l'etapa de tecnificació esportiva de la vela en
embarcacions amb aparell lliure; organitzar, acompanyar i
tutelar els regatistes durant la participació en activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell;
establir les àrees de navegació pròpies del nivell d'iniciació i
tecnificació; gestionar els recursos materials necessaris i
coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar
activitats, competicions i esdeveniments del nivell de
tecnificació esportiva, tot això d'acord amb les directrius
que s'estableixen en la programació de referència, amb les
condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 600 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen
en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques

necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb la vela amb aparell fix i aparell lliure per
tal de poder aplicar els coneixements i les
destreses adquirits.

Cicle inicial (500 hores)

Prova específica (220 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (200 hores)

Formació Tècnica (45 hores)•

Seguretat de Navegació i Conservació dels Materials (35

hores)

•

Metodologia de la Vela i la Iniciació a la Competició (40

hores)

•

Formació Pràctica (80 hores)•

Cicle final (600 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (420 hores)

Escola de Vela (50 hores)•

Competicions i Esdeveniments de Vela (15 hores)•
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Seguretat en la Navegació a Vela (80 hores)•

Preparació Física del Regatista (30 hores)•

Vela Adaptada (15 hores)•

Perfeccionament Tècnic i Tàctic en Vela amb Aparell

Lliure (40 hores)

•

Posada a punt del Material d'Aparell Lliure (40 hores)•

Formació Pràctica (150 hores)•

Més informació del currículum a l'annex

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d’accés de vela amb aparell

fix i aparell lliure, que acredita la competència professional

de dominar les tècniques bàsiques de la navegació

esportiva a vela amb aparell fix i lliure, amb un nivell

suficient per desenvolupar les tasques pròpies de la

iniciació esportiva en condicions de vent fins a 10 nusos.

Aquesta prova té assignada una càrrega horària en el títol

de 220 hores sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
vela amb aparell fix i aparell lliure.

Tràmits

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

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds

segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

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

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final de vela amb aparell fix,•

al cicle final de vela amb aparell lliure.•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora d'iniciació a la vela.•

entrenador o entrenadora d'iniciació a la competició de

vela.

•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de grau superior de vela amb aparell lliure, si

tenen el títol de batxillerat o bé si en superen la prova

d'accés general;

•

a un cicle de grau superior de formació professional de la

família d'activitats físiques i esportives, si en superen la

•
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prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, en feines relacionades amb:•

entrenador o entrenadora de tecnificació en vela amb

aparell lliure,

•

coordinador o coordinadora d'altres tècnics d'iniciació a la

vela,

•

gestor i organitzador o gestora i organitzadora

d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a la vela,

•

acompanyament i direcció al regatista en competicions,•

responsable de la seguretat de la navegació i de les

instal·lacions esportives utilitzades en la tecnificació.

•

Normativa

Decret 217/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el

currículum corresponent als títols de tècnic/a esportiu en

Vela amb Aparell Fix i de tècnic/a esportiu en Vela amb

Aparell Lliure (DOGC núm. 7988, de 24.10.2019)

•
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