
 
 
 
FITXA GENERAL  PER ORIENTADORS  

Ensenyaments esportius: Característiques singulars 
1. Són cicles formatius de grau mitjà i superior: Les diferents modalitats esportives tenen 

graus mitjans i/o superiors. 
• Els graus mitjans dels ensenyaments esportius LOE s’estructuren en cicle inicial 

i cicle final 
• Els graus mitjans dels ensenyaments esportius LOGSE s’estructuren en primer 

nivell i segon nivell 
2. Tenen una prova d’accés específica de la disciplina esportiva 

• La prova d’accés és requisit imprescindible per poder accedir als 
ensenyaments 

• Les proves són específiques de les següents especialitats; Atletisme, 
Basquetbol, Busseig esportiu, Esquí Alpí, Surf de Neu, Esquí de Fons, 
Excursionisme, Descens de Barrancs, Escalada, Muntanya Mitjana, Alta 
Muntanya, Esquí de Muntanya, Esgrima, Espeleologia, Futbol, Futbol Sala, 
Handbol, Hípica, Judo i defensa personal, Piragüisme, Piragüisme en aigües 
braves, Piragüisme recreatiu guia en aigües braves, Salvament i Socorrisme, 
Vela  

3. Són ensenyaments acumulatius, per passar de grau mitjà al superior és requisit el títol 
de grau mitjà a l’especialitat 

4. Són un itinerari curricular per accedir a la universitat 
5. Són ensenyaments que tenen flexibilitat horària per les característiques de les 

especialitats (matins/ tardes, presencial/ semipresencial, intensius/extensius) i es 
realitzen en diferents èpoques del curs escolar (Consultar calendari únic) 

6. Són ensenyaments modulables que es poden realitzar a diferents centres els diferents 
blocs (Bloc comú, bloc específic i bloc/mòdul de formació). 

7. Són ensenyaments complementaris a altres etapes educatives i es poden fer 
simultàniament. 

• Hi ha convalidacions per aquells alumnes que venen d’altres ensenyaments 
reglats relacionats amb l’esport. 

8. Tenen un alt nivell d’inserció laboral formant estudiants polivalents 
9. Hi ha oferta a tot el territori per fer els diferents blocs 
10. L’estructura dels cursos és PROVA + Bloc Comú + Bloc Específic + Bloc/Mòdul de 

Formació Pràctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_loe/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_logse/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/7-esportius-gs.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2017.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2017.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


 
 
 
Ensenyaments esportius: Itinerari Grau Mitjà – Cicle Inicial/Primer Nivell 
 

 
 
 

Ensenyaments esportius: Itinerari Grau Mitjà – Cicle Final/Segon Nivell 
 

 
 
 

Prova d'accés Específica i requisits acadèmics 
(ESO, Prova d'Accés a GM o equivalent) 

BLOC COMÚ DE L'ESPECIALITAT  

BLOC ESPECÍFIC DE L'ESPECIALITAT 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA DE 
L'ESPECIALITAT 

PRIMER NIVELL O CICLE INCIAL DE 
L'ESPECIALITAT ESPORTIVA 

Requisits acadèmics (Cicle Inicial o primer nivell superat) I 
Prova d'accés Específica (només en algunes especialitats) 

BLOC COMÚ DE L'ESPECIALITAT  

BLOC ESPECÍFIC DE L'ESPECIALITAT 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA DE L'ESPECIALITAT 

SEGON NIVELL O CICLE FINAL DE L'ESPECIALITAT 
ESPORTIVA 



 
 
 
 

Ensenyaments esportius: Itinerari Grau Superior  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisits acadèmics (Batxillerat, Prova d'Accés a 
GS amb 19 anys) i  prova d'accés específica o 
requisit esportiu (segons modalitat, consultar a 
Estudiar a Catalunya) 

BLOC COMÚ DE L'ESPECIALITAT  

BLOC ESPECÍFIC DE L'ESPECIALITAT 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA DE L'ESPECIALITAT 

PROJECTE FINAL O PROJECTE DE GRAU 



 
 
 
Ensenyaments esportius: Pàgines web de referència 
 
Sistema Educatiu: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/ 
Currículums LOE:  
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_
ense_prof_esport_loe/  
Currículums LOGSE: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_
ense_prof_esport_logse/  
Prova d’accés específica: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-
acces/espec-esportius/  
Infografia grau mitjà: 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/6-
esportius-gm.pdf  
Infografia grau superior: 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/7-
esportius-gs.pdf  
Mapa d’estudis, accés a la universitat: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-
ensenyaments/explora_mapa_destudis/  
Estudi d’inserció laboral: 
 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-
laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2017.pdf  
Mapa escolar: http://queestudiar.gencat.cat/ca  
Preus públics: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/ 
Convalidacions: 
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/procedimientos/convalidaciones-del-
sistema-educativo/ 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_loe/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_loe/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_logse/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/curriculum_ense_prof_esport_logse/
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://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/6-esportius-gm.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/6-esportius-gm.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/7-esportius-gs.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/7-esportius-gs.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2017.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2017.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/procedimientos/convalidaciones-del-sistema-educativo/
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/procedimientos/convalidaciones-del-sistema-educativo/

