
 
BATXILLERAT
ESPORTIU 
Batxillerat +
CFGM en Futbol

21/22
Curs



Identificació del títol

Nivell acadèmic: Batxillerat i Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà en Futbol

Titulació: Batxiller.  Tècnic/a en Futbol i Futbol Sala.

Condicions d’accés

Per accedir al Batxillerat cal:...........

Tenir el títol de graduat o graduada en educació 
secundària obligatòria (GESO) o

Tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu 
de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior 
d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests 
casos es pot demanar la convalidació de matèries 
específiques i del treball de recerca) o

Haver cursat estudis de sistemes educatius 
estrangers que hagin estat homologats amb el títol 
de GESO o el de tècnic o tècnica. L’homologació 
s’acredita mitjançant la credencial corresponent 
o bé, si encara es troba en tràmit, presentant el 
“volant per a la inscripció condicional en centres 
educatius”.

Per accedir al primer nivell del Cicle Formatiu 
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.

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

Què estudiaràs

Batxillerat 

1r curs 6 matèries de 1r de Batxillerat

2n curs 4 matèries de 1r de Batxillerat

3r curs 9 matèries de 2n de Batxillerat

La resta de matèries queden convalidades amb el 
Cicle Formatiu

El batxillerat esportiu és compatible amb les moda-
litats de Ciències i tecnologia i amb la d’Humanitats 
i ciències socials

CFGM Futbol

1r curs 455 hores.  Bloc comú (120 hores) + Bloc 
complementari (15 hores) Bloc específic impartit 
per professorat de la Federació Catalana de Futbol 
(170 hores) Bloc de formació pràctica (150 hores) 

2n curs 565 hores.  Bloc comú (150 hores) + Bloc 
complementari (30 hores) Bloc específic impartit 
per professorat de la Federació Catalana de Futbol 
(185 hores) Bloc de formació pràctica (200 hores) 

Si se supera el primer nivell, s’obté el certificat de 
primer nivell de futbol.
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Organització del temps 

Dues titulacions en tres cursos acadèmics 

En finalitzar el segon curs obtens el títol Tècnic en 
Futbol 

En finalitzar el tercer curs obtens el títol Batxillerat 

On estudiaràs:

Les hores lectives de Batxillerat són en horari de 
matí i les del Cicle Formatiu en horari de tarda.

Les classes teòriques i pràctiques  es realitzen a les 
aules de l’Institut Milà i Fontanals (Carrer Torrelles 
de Foix s/n)

                                                                                                 
Metodologia

Desdoblament de grups en les classes d’aplica-
ció pràctica en aules equipades amb el material 
corresponent.

Seguiment tutorial individualitzat.

L’assistència de l’alumnat és obligatòria: segons la 
Resolució ENS 603 número 7591 de 4 d’abril del 
2018; quan un/a alumne/a no s’incorpora al centre, 
o deixa d’assistir-hi durant el termini de 15 dies, 
sense una causa justificada s’aplica el protocol 
d’absentisme i perd la plaça.

BATXILLERAT ESPORTIU 
Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Futbol

BATXILLERAT ESPORTIU 3

Sortides professionals i acadèmiques

Cicle Formatiu de Futbol

Nivell 1 

Entrenador de futbolistes i equips de futbol base i 
equips sèniors. 

Acompanyant de l’equip durant la pràctica espor-
tiva. 

Promotor/a de futbol. 

Tasques relacionades amb l’arbitratge i l’scouting. 

Dirigir i coordinar entrenaments dels i les futbolistes 
als campus. 

Inscripció al ROPEC

Nivell 2 

L’entrenament especialitzat en el perfeccionament 
de l’execució tècnica i tàctica dels i les futbolistes

L’entrenament de futbolistes i equips, fins a catego-
ria sènior absoluta catalana.  

Direcció de jugadors/es i equips durant els partits 
de futbol. 

Arbitratge de partits 

A l’acabar el nivell 2, es pot accedir al Nivell 3 de 
Futbol

Batxillerat

Accés a la universitat una vegada superades les 
proves d’accés a les PAAU

Accés a un CFGS



Institut Milà i Fontanals
Carrer Torrelles de Foix, s/n 

08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 172 018 
Fax 938 902 350

insmilaifontanals@xtec.cat 
insmilaifontanals.cat

Horaris d’oficina  
i preinscripció 

insmilaifontanals.cat/citaprevia

Consulta la documentació 
insmilaifontanals.cat/documentacio

Inscripció i matrícula


