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PREGUNTES FREQÜENTS CICLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
  
REQUISITS D’ACCÉS – PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  
 
Quins són els requisits per accedir al primer nivell o al cicle inicial de qualsevol especialitat? Disposar del 
títol d'ESO (Educació Secundaria Obligatòria) o equivalent, en el cas d'alumnes d’altres països homologar 
els seus estudis en l'Estat Espanyol i la prova específica d’accés superada. 
 
Puc accedir amb el Títol de Graduat Escolar?  
No, aquest títol equival a primer i segon de l'ESO.  
 
Què puc fer si no disposo del títol de l'ESO?  
Has de superar una prova de maduresa o una prova d'accés general a grau mitjà. 
 
Quins són els requisits per accedir al segon nivell o al cicle final de qualsevol especialitat?  
Disposar del títol d'ESO (Educació Secundaria Obligatòria) o equivalent i el certificat de superació de primer 
nivell acadèmic (no val el federatiu) i en algunes especialitats superar la prova específica de segon nivell o 
de cicle final.  
 
Quins són els requisits per accedir al Grau Superior de les especialitats esportives regulades?  
Disposar del Batxillerat o equivalent, títol de tècnic esportiu o resguard de les taxes del títol de 
l’especialitat realitzada i el mèrit esportiu/prova d’accés en el cas d’algunes especialitats (alta muntanya / 
futbol / futbol sala / judo / hípica).  
 
Què puc fer si no disposo del títol de batxillerat?  
Has de realitzar i superar una prova de maduresa o una prova d'accés general a grau superior sempre i 
quan tinguis més de 19 anys.  
 
Requisits per matricular-se sent d'un altre país  
Has de residir a Espanya durant la realització del mateix i complir els següents requisits:  
• Ser major de 16 anys  
• Tenir homologats o en procés d’homologació els teus estudis (Títol d’ESO) a l'estat espanyol  
 
Quan he de fer la preinscripció i la matrícula?  
La preinscripció es farà segons el calendari que es publica al DOGC però acostuma a ser al mes d’abril o 
principis de maig. El calendari de matrícula el publiquen els diferents centres educatius. Cada especialitat 
té uns calendaris específics, consulta la web del centre on vulguis cursar els teus estudis. 
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PREUS  
 
Quins són els Preus dels cicles d’ensenyaments esportius?  
Els preus depenen de l’especialitat esportiva. 
 
Es pot fraccionar la matrícula?  
Els centres apliquen la normativa d’inici de curs i es possible fraccionar els pagaments.  
 
Existeixen Beques i Ajuts?  
Sí, el Departament d'Ensenyament les tramita a través del Ministeri d’Educació. 
 
 
OFERTA I ASPECTES NORMATIUS IMPORTANTS  
 
Quin és el límit de faltes d'assistència?  
Segons normativa només es pot faltar el 20% per crèdit o mòdul per motius justificats. 
 
Puc convalidar crèdits o mòduls en les següents situacions?  
• Sóc llicenciat en Ciències de l’Activitat Física Sí  
• Sóc Mestre d’Educació Física  Sí  
• Sóc Diplomat en Educació Física Sí  
• Tinc el Grau Superior d’Activitats Física-Esportives? Sí  
• Tinc el Grau Mitjà de Conducció al Medi Natural? Sí  
 
Quan i on puc formalitzar la convalidació?  
En el moment de la matrícula la secretaria del centre t’informarà dels procediments que la teva especialitat 
i situació requereix però has de tenir en compte que només serà possible amb el resguard del títol o 
certificat de notes de la teva titulació.  
 
Quina documentació necessito per convalidar i quins tràmits he de fer?  
T’informaran a la secretaria del centre si les pots fer directament al centre o s’han de sol·licitar al CSD 
(Consejo Superior de Deportes), dependrà de si l’especialitat que fas és LOGSE (les convalidacions les aplica 
el centre) o LOE (les convalidacions les aplica el CSD)  
 
 
 
CONTINGUTS  
 
Què m’ensenyaran? Quins continguts estudiaré?  
A la pàgina web d’Estudiar a Catalunya podràs conèixer el currículum de la teva especialitat. 
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PREGUNTES GENERALS  
 
Quina és la diferència entre ensenyaments esportius oficials i federatius?  
La diferència entre ensenyaments esportius oficials i federatius és, que mentre les primeres tenen validesa 
acadèmica i professional, les segones són privades sense validesa acadèmica. És a dir, en el cas de tenir un 
títol de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior, a més de poder exercir el seu treball en territori 
nacional i un reconeixement a nivell internacional, té una validesa acadèmica que en algun cas, li permet 
accés a la Universitat així com tots els beneficis d'acreditar un títol oficial en els processos selectius. Al seu 
torn permet l'accés al sistema de beques del Ministeri d'Educació. En el cas de la formació merament 
federativa és una formació realitzada al marge de la normativa vigent i l'habilita, en alguns casos, a 
participar exclusivament en les competicions regulades per les Federacions.  
 
Qui expedeix les Llicències UEFA B, A i PRO?  
Són llicències que la RFEF expedeix a l'empara en les Directives regulades en la Convenció de la UEFA sobre 
Titulacions Tècniques i el Programa d'Educació d'Entrenadors de la UEFA "Coaching Convention" (d'ara 
endavant la convenció), subscrit per diverses associacions nacionals afiliades a la UEFA. La Convenció és un 
document que imposa uns drets i obligacions als signants de la mateixa, entre les quals es troba l'emissió 
de la Llicència UEFA.  
Cal destacar que les llicències UEFA despleguen els seus efectes fora del territori nacional, ja que faculten 
els entrenadors que estiguin en possessió d'elles a entrenar en la resta dels països afiliats a UEFA.  
 
Què són els ensenyaments esportius?  
Són ensenyaments de règim especial. El seu objectiu és la formació de tècnics en les diferents modalitats i 
especialitats esportives. (Reial Decret 1363/2007).  
Els ensenyaments esportius tenen reconeixement a tot el territori nacional i s'organitzen en dos cicles 
d'ensenyament:  
. Grau mitjà.  
. Grau superior.  
La superació dels cicles inicial i final de l'ensenyament esportiu de grau mitjà dona lloc a l'obtenció del títol 
de tècnic esportiu. Amb la superació del cicle superior, s'obté el títol de tècnic esportiu superior.  
 
On es poden cursar els ensenyaments esportius per obtenir el títol de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu 
superior?  
Els estudis dels ensenyaments destinats a obtenir el títol de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà i de Tècnic 
Esportiu Superior de Grau Superior, en la corresponent modalitat o especialitat es poden cursar en els 
centres públics i/o en els centres privats autoritzats per les respectives Comunitats Autònomes. Actualment 
estan establerts els títols i implantats els corresponents ensenyaments en les següents modalitats i 
especialitats: atletisme, handbol, bàsquet, busseig, esports de muntanya i escalada, esports d'hivern, futbol 
i futbol sala, esgrima, espeleologia, hípica, judo i defensa personal, salvament i socorrisme, piragüisme i 
vela. La resta de modalitats esportives estan en l'anomenat període transitori, regulat per l'Ordre ECD 
158/2014, de 5 de febrer, i pels corresponents plans formatius. Les activitats formatives les realitzen les 
Federacions espanyoles o autonòmiques dins d'aquest marc.  
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Quins són els requisits dels Centres que imparteixen els ensenyaments de Tècnics Esportius?  
El Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, atorga la consideració d'ensenyaments de règim especial a 
aquells ensenyaments que condueixen a l'obtenció dels títols de tècnics esportius esmentades a l'article 55 
de la Llei 10/ 1990, de 15 d'octubre, de l'Esport. Així mateix, aprova les directrius generals sobre els títols i 
dels corresponents ensenyaments mínims.  
Els centres públics són aquells dependents de l'Administració educativa o esportiva (Institut Ensenyament 
Secundari o Escoles de l'Esport), mentre que els centres privats són aquells els titulars dels quals són 
persones físiques o jurídiques. Els requisits mínims d'espais, equipament i professorat estan recollits a cada 
un dels Reials Decrets que regulen els títols de les diferents modalitats o especialitats.  
Al seu torn el procediment de sol·licitar un centre privat d'ensenyaments esportius està regulat per les 
mateixes Comunitats Autònomes en el marc de les seves competències. Per tant s'ha de dirigir a la 
Conselleria d'Educació de la Comunitat Autònoma on vulgui establir el centre.  
 
Quin és el tràmit per a les Homologacions, convalidacions, equivalències i correspondències?  
La tramitació s'inicia amb l'enviament d'una sol·licitud emplenada acompanyada dels documents 
necessaris.  
 
Quin és el valor acadèmic i professional dels títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior una 
modalitat o especialitat esportiva al territori nacional?  
Els ensenyaments de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior (d'ara endavant TD i TDS) en una modalitat 
o especialitat esportiva, estan regulades al corresponent Reial Decret i poden impartir-se en centres públics 
i/o privats autoritzats pels òrgans competents en matèria educativa de les Comunitats Autònomes.  
L'autorització dels centres que poden impartir aquests ensenyaments, així com la implantació per les 
Comunitats Autònomes d'aquests ensenyaments, és una competència transferida a les mateixes, com a 
administració educativa competent, ja que la competència de l'Estat s'estén, com determina la Constitució 
Espanyola al seu article 149.30 a la “Regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de 
títols acadèmics i professionals i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució, 
a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria”.  
Per la qual cosa es refereix al valor acadèmic i professional dels títols de TD o TDS al territori nacional, cap 
assenyalar que els esmentats títols són oficials, per tant qualsevol Federació Espanyola o Autonòmica té 
l'obligació d'acceptar-los quan s'imposin condicions de titulació per al desenvolupament d'activitats de 
caràcter tècnic en Clubs que participin en competicions oficials dins del territori nacional, segons disposa 
l'article 55.4 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.  
En qualsevol cas, la possibilitat que les Federacions Esportives, o qualsevol altra entitat, pugui realitzar un 
altre tipus de formació, diferent dels ensenyaments oficials, està prevista al Reial Decret 1363/2007, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, en 
regular en la seva Disposició addicional vuitena. Formacions esportives que no condueixen a títols oficials, 
una sèrie de requisits que han de complir les esmentades formacions, amb la finalitat d'evitar confusió a 
l'alumne que opti per la seva realització. 
Així, dita Disposició addicional vuitena. Formacions esportives que no condueixen a títols oficials, estableix:  
“1. Les entitats que imparteixin formacions de l'àmbit de l'activitat física i esportiva que no condueixin a 
l'obtenció d'un títol oficial quedaran sotmeses a les normes vigents que els siguin d'aplicació.  
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2. Les esmentades formacions no podran utilitzar cap de les denominacions establertes per als certificats, 
cicles, graus o títols oficials que es regulen en aquest reial decret, ni les corresponents a les denominacions 
dels centres, ni qualssevol altres que poguessin induir a error o confusió amb aquelles.  
3. Els materials dels suports, els formats i les mides que utilitzin per expedir els seus diplomes o certificats 
es diferenciaran netament dels establerts per als títols oficials a l'Annex III del Reial Decret 733/1995, de 5 
de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per 
la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.  
4. En lloc destacat de la publicitat que emetin haurà de figurar una referència clara al caràcter no oficial 
dels estudis que s'imparteixen i dels diplomes o certificats que, al seu terme, s'expedeixen.”  
En aquest sentit, és competència del CSD, o de l'autoritat autonòmica corresponent, vetllar perquè es doni 
compliment al disposat en l'esmentada Disposició.  
 
Quin és el valor acadèmic i professional dels títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior fora del 
territori nacional?  
Pel que es refereix al valor acadèmic i professional dels títols oficials fora del territori nacional, és necessari 
legalitzar els documents. El procediment de legalització pot consultar-ho en la pregunta Quins passos he de 
seguir per legalitzar els meus documents o títols oficials a l'estranger?  
El valor concedit pel país en qüestió, dependrà de la legislació de l'esmentat país. En el cas de conflicte 
entre països de la Unió Europea (Directiva 2005/36/CE) i només quan hagi rebut resposta denegatòria o 
existeixin problemes de reconeixement de titulacions o qualificacions professionals d'índole 
transfronterera, o problemes ocasionats per l'aplicació incorrecta de la legislació comunitària o quan 
impliquin a una administració pública, ja sigui, nacional, regional o local, es podrà acudir a la xarxa SOLVIT 
que intentarà resoldre els casos en un termini de 10 setmanes. (Recomanació 2001/893/CE de la Comissió, 
de 7 de desembre de 2001), o bé anar a la xarxa ENIC-NARIC en l'àmbit de l'ensenyament superior (Tècnic 
Esportiu Superior).  
La teva Europa Assessorament conté informació relativa a professions regulades, tràmits i documentació 
necessaris per al reconeixement professional, autoritats competents a cada país:  
ENIC/NARIC és una xarxa dedicada a informar sobre homologació acadèmica de qualificacions.  
 
A quines carreres universitàries poden accedir els tècnics esportius superiors?  
Els tècnics esportius superiors poden accedir a les carreres incloses en les branques de ciències socials, 
jurídiques i ciències de la salut, segons l'establert en l'Ordre EDU/3242/2010.  
 
Tenen algun tipus d'exempció els esportistes d'alt nivell en accedir als ensenyaments esportius?  
Els esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment de l’especialitat quedaran 
exempts de la realització de la prova específica d'accés de l’especialitat.  
 
Existeixen beques i ajuts per estudiar ensenyaments esportius?  
Sí. Es poden consultar a la pàgina del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
 


