
Descripció

Els cicles d'ensenyaments esportius de grau superior
ofereixen la possibilitat d'obtenir les titulacions reglades de
tècnics esportius superiors en diverses especialitats
esportives, i capaciten per a la incorporació al mercat
laboral en una professió concreta.

Hi ha dotze modalitats professionals amb una oferta de
dinou especialitats.

La durada està establerta entre 750 i 1.150 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.

La superació d'aquests ensenyaments permet obtenir el
títol de tècnic esportiu superior en l'especialitat
corresponent.

 

Accés

Per accedir als cicles de grau superior cal complir els
requisits següents:

tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva
corresponent,

•

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes
acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació
professional o grau universitari. Les persones que no
compleixen aquest requisit han de superar una prova
general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en
què es fa la prova).

•

 

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 grau superior obtenen un títol
de tècnic superior que els permet accedir:

a qualsevol estudi universitari oficial de grau,•
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
Grau superior

Guia informativa
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Descripció

Estudis que capaciten per programar, dirigir i coordinar
l’entrenament esportiu d’atletes i equips d’atletes en
competicions de nivell mitjà i alt; permeten coordinar els
recursos humans i materials en l’activitat d’atletisme i dirigir
escoles d’atletisme.

Tenen una durada de 795 hores, distribuïdes en un curs
acadèmic.

Continguts

Els continguts s’organitzen en dos blocs: el comú, format
per mòduls que constitueixen les bases científiques i
psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el
perfeccionament de l’especialitat, i l’específic, format per
mòduls de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a
la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, amb el
coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de
l’àmbit de l’esport, un projecte final i la formació pràctica 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 adquirides.

Mòduls bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls bloc específic (575 hores)

Tècnica i Entrenament en Velocitat, Relleus i Tanques (40

hores)

•

Tècnica i Entrenament en Mig Fons, Fons i Obstacles (40

hores)

•

Tècnica i Entrenament en Llançament i Proves

Combinades (95 hores)

•

Tècnica i Entrenament en Salts (60 hores)•

Planificació Tècnica i Condicional en l’Atletisme (60 hores)•

Organització i Gestió en l’Atletisme (30 hores)•

Projecte (60 hores)•

Formació Pràctica (190 hores)•

 

Accés

Requisits:

tenir el títol de tècnic/a esportiu en Atletisme, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

Ensenyaments esportius
Atletisme

Atletisme
Grau superior

TEGS ATA0
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Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior o tècnica superior que els permet
accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

 

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior o tècnica superior que els permet
accedir al món laboral, com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'atletes i equips d'atletisme,

•

entrenador o entrenadora d'atletes orientats a l'alta

competició,

•

director o directora d'atletes i equips en competicions d'alt

nivell i de nivell mitjà,

•

director o directora d'escoles esportives i d’instal·lacions

d’atletisme.

•

Normativa

Reial Decret 668/2013, de 6 de setembre, pel qual

s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en Atletisme

i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits

d’accés  (BOE núm. 236, de 2.10.2013)

•

Ensenyaments esportius
Atletisme

Atletisme
Grau superior

TEGS ATA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per construir equips de bàsquet,
programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de
jugadors i equips de basquetbol en competicions d'alt nivell
esportiu; coordinar la intervenció de tècnics especialistes
en les seves relacions amb la direcció esportiva i la
directiva del club; organitzar competicions pròpies de la
iniciació i tecnificació esportiva i dissenyar programes
individuals d'alta tecnificació per a jugadors de basquetbol,
tot això amb el nivell òptim de qualitat i condicions de
seguretat.

Aquest cicle té una durada de 755 hores, es pot fer en un
curs acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (535 hores)

Formació del Jugador en l’Etapa de l’Alt Rendiment (90

hores)

•

Direcció d’Equips en l’Etapa de l’Alt Rendiment (75 hores)•

Entrenament de l’Alt Rendiment en Bàsquet (60 hores)•

Tàctica d’Atac i Defensa en l’Etapa de l’Alt Rendiment

(100 hores)

•

Projecte Final (50 hores)•

Formació Pràctica (160 hores)•

Més informació del currículum en els annexos II i III.
(documents inici de curs pendent de publicar any 2016) 

Accés

Requisits:

tenir el títol de tècnic/a esportiu en Basquetbol, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

Ensenyaments esportius
Basquetbol

Basquetbol
Grau superior

TEGS BAA0
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Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau, en les
condicions d'admissió que s'estableixin.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'alt nivell de basquetbol,•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell

mitjà,

•

director o directora d'escoles esportives,•

coordinador o coordinadora d'equips de basquetbol.•

Normativa

Reial decret 982/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en bàsquet i

es fixa el seu currículum bàsic i els requisits d’accés (BOE

núm. 282, de 25.11.2105)

•

Ensenyaments esportius
Basquetbol

Basquetbol
Grau superior

TEGS BAA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar i dirigir
l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i
manteniment del rendiment en esgrimidors i esgrimidores, i
en equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació
d’esportistes en competicions d'alt nivell; coordinar la
intervenció de tècnics i tècniques especialistes; programar
les tasques i coordinar els tècnics i tècniques a càrrec seu;
dirigir un departament, una secció o una escola d’esgrima;
organitzar competicions i esdeveniments propis de la
iniciació i tecnificació esportiva.

Tenen una durada de 780 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic.

En superar aquest curs s'obté el títol de tècnic esportiu o
tècnica esportiva superior en Esgrima.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

 

Bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50

hores)

•

 

Bloc específic (560 hores)

Planificació de l’Alt Rendiment en Esgrima•

Preparació Complementària en Esgrima•

Direcció Tècnica i Organització d’Esdeveniments•

Noves Tecnologies en Esgrima•

Tècnica d’Espasa•

Tècnica de Floret•

Tècnica de Sabre•

Projecte Final (60 hores)•

Formació Pràctica•

Més informació del currículum en els annexos II i III.

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Esgrima, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic o tècnica superior de

formació professional o un grau universitari. Les

persones que no compleixen aquest requisit han de

superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o

complir-los l'any en què es fa la prova).

2.

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

Ensenyaments esportius
Esgrima

Tècnic esportiu superior en Esgrima
Grau superior

TEGS ESA0
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

professor o professora d'esgrima,•

entrenador o entrenadora d’esgrima d'alt nivell,•

director o directora d'escoles esportives.•

Ensenyaments esportius
Esgrima

Tècnic esportiu superior en Esgrima
Grau superior

TEGS ESA0
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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.

Aquests estudis capaciten per entrenar esquiadors i
esquiadores que participen en competicions de nivell mitjà i
alt i per dirigir escoles d'esports d'hivern.

Tenen una durada de 930 hores (730 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d'Alt Rendiment (50 hores)•

Fisiologia de l'Esforç (40 hores)•

Gestió de l'Esport (45 hores)•

Psicologia de l'Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l'Esport d'Alt Rendiment (10 hores)•

Bloc específic (430 hores)

Desenvolupament Professional III (30 hores)•

Material d'Esquí Alpí III (50 hores)•

Metodologia de l'Entrenament de l'Esquí Alpí II

(150 hores)

•

Optimització de les Tècniques i Tàctiques de l'Esquí Alpí

(160 hores)

•

Seguretat Esportiva III (40 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

Els Esports d'Hivern Adaptats (20 hores)•

Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en els

Esports d'Hivern (20 hores)

•

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex III, apartat 8

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

tenir el títol de tècnic/a en Esquí Alpí, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí Alpí
Grau superior

TEGS 8051
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips d'esquí alpí,

•

entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores

d'alta competició,

•

director o directora d'esportistes i equips en competicions

de nivell alt i mitjà,

•

director o directora d'escoles d'esports d'hivern.•

Normativa

Reial decret 319/2000, de 3 de març, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu

superior en les especialitats dels esports d'hivern,

s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es

regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments

(BOE núm. 75, de 28.3.2000)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí Alpí
Grau superior

TEGS 8051

9/37 Darrera actualització: 24/05/2023

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/inici/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-5941


Descripció

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

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir
l'entrenament d'esquiadors i esquiadores i equips d'esquí
de fons en competicions de nivell mitjà i alt nivell, i dirigir
escoles d'esports d'hivern.

Tenen una durada de 855 hores (655 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d'Alt Rendiment Esportiu (50 hores)•

Fisiologia de l'Esforç (40 hores)•

Gestió de l'Esport (45 hores)•

Psicologia de l'Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l'Esport d'Alt Rendiment (10 hores)•

Bloc específic (355 hores)

Desenvolupament Professional III (30 hores)•

Material d'Esquí de Fons III (35 hores)•

Metodologia de l'Entrenament de l'Esquí de Fons II

(130 hores)

•

Optimització de les Tècniques i Tàctiques de l'Esquí de

Fons (120 hores)

•

Seguretat Esportiva III (40 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

Els Esports d'Hivern Adaptats (20 hores) •

Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en els

Esports d'Hivern (20 hores)

•

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex III, apartat 8

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

tenir el títol de tècnic/a en Esquí de Fons, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí de Fons
Grau superior

TEGS 8052
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips d'esquí de fons,

•

entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores

d'alta competició,

•

director o directora d'esportistes i equips en competicions

de nivell alt i mitjà,

•

director o directora d'escoles d'esports d'hivern.•

Normativa

Reial decret 319/2000, de 3 de març, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu

superior en les especialitats dels esports d'hivern,

s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es

regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments

(BOE núm. 75, de 28.3.2000)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Esquí de Fons
Grau superior
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Descripció

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

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir
l'entrenament d'esportistes i equips de surf de neu en
competicions de nivell mitjà i alt, i dirigir escoles d'esports
d'hivern.

Tenen una durada de 795 hores (595 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d'Alt Rendiment Esportiu (50 hores)•

Fisiologia de l'Esforç (40 hores)•

Gestió de l'Esport (45 hores)•

Psicologia de l'Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l'Esport d'Alt Rendiment(10 hores)•

Bloc específic (295 hores)

Desenvolupament Professional III (30 hores)•

Material del Surf de Neu III (35 hores)•

Metodologia de l'Entrenament i de l'Ensenyament del Surf

de Neu II (100 hores)

•

Optimització de les Tècniques i Tàctiques del Surf de Neu

(90 hores)

•

Seguretat Esportiva III (40 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

Els Esports d'Hivern Adaptats (20 hores)•

Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en els

Esports d'Hivern (20 hores)

•

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex III, apartat 8

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

tenir el títol de tècnic/a en Surf de Neu, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Surf de Neu
Grau superior
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips de surf de neu,

•

entrenador o entrenadora de surfistes de neu d'alta

competició,

•

director o directora de surfistes de neu i equips en

competicions d'alt nivell i de nivell mitjà,

•

director o directora d'escoles d'esports d'hivern.•

Normativa

Reial decret 319/2000, de 3 de març, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu

superior en les especialitats dels esports d'hivern,

s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es

regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments

(BOE núm. 75, de 28.3.2000)

•

Ensenyaments esportius
Esports d'hivern

Surf de Neu
Grau superior
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Descripció

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

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir
l'entrenament de futbolistes i equips de futbol en
competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de
futbol.

Tenen una durada de 875 hores (675 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu (50 hores)•

Fisiologia de l’Esforç (40 hores)•

Gestió de l’Esport (45 hores)•

Psicologia de l’Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l’Esport d’Alt Rendiment (10 hores)•

Bloc específic (375 hores)

Desenvolupament Professional III (30 hores)•

Direcció d’Equips III (30 hores)•

Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol

III (45 hores)

•

Preparació Física III (50 hores)•

Regles del Joc III (25 hores)•

Seguretat Esportiva II (15 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc III (100 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva III (80 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 1

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els tres
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Futbol,1.

acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció

del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a

entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol que

participin com a mínim durant una temporada en les

categories següents: tercera divisió, regional preferent,

regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions

de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí, i

2.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

3.

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•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol
Grau superior

TEGS 8251

14/37 Darrera actualització: 24/05/2023

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=685824&language=ca_ES
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/


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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips de futbol,

•

entrenador o entrenadora de jugadors i jugadores

orientats a l'alta competició,

•

director o directora d'esportistes i equips en competicions

de nivell alt i mitjà,

•

director o directora d'escoles de futbol.•

Normativa

Decret 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el

currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments

esportius en les especialitats de futbol i futbol sala (DOGC

núm. 6820, de 27.2.2015)

•

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol
Grau superior
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Descripció

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

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir
l'entrenament de futbolistes i equips de futbol sala en
competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de
futbol sala.

Tenen una durada de 830 hores (630 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d'Alt Rendiment Esportiu (50 hores)•

Fisiologia de l'Esforç (40 hores)•

Gestió de l'Esport (45 hores)•

Psicologia de l'Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l'Esport d'Alt Rendiment (10 hores)•

Bloc específic (330 hores)

Desenvolupament Professional III (30 hores)•

Direcció d'Equips III (30 hores)•

Metodologia de l'Ensenyament i l'Entrenament del Futbol

Sala III (40 hores)

•

Preparació Física III (35 hores)•

Regles del Joc III (20 hores)•

Seguretat Esportiva II (15 hores)•

Tàctica i Sistemes de Joc III (90 hores)•

Tècnica Individual i Col·lectiva III (70 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

El Futbol Sala Adaptat (20 hores)•

Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en el Futbol

Sala (20 hores)

•

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 1

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els tres
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Futbol Sala,1.

acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció

del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a

entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol sala

que participin com a mínim durant una temporada en les

categories següents: tercera divisió, regional preferent,

regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions

de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí, i

2.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

3.

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:

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol Sala
Grau superior
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora, director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips de futbol sala,

•

entrenador o entrenadora de futbolistes orientats i

orientades a l'alta competició,

•

director o directora de futbolistes i equips en competicions

de nivell alt i mitjà,

•

director o directora d'escoles de futbol sala.•

Normativa

Decret 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el•

currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments

esportius en les especialitats de futbol i futbol sala (DOGC

núm. 6820, de 27.2.2015)

Ensenyaments esportius
Futbol i futbol sala

Futbol Sala
Grau superior

TEGS 8252
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Descripció

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir
l'entrenament d’esportistes i equips d’handbol en
competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles
d’handbol.

Tenen una durada de 750 hores (550 en un centre educatiu
i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

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.

Bloc comú (200 hores)

Biomecànica Esportiva (30 hores)•

Entrenament d'Alt Rendiment Esportiu (50 hores)•

Fisiologia de l'Esforç (40 hores)•

Gestió de l'Esport (45 hores)•

Psicologia de l'Alt Rendiment Esportiu (25 hores)•

Sociologia de l'Esport d'Alt Rendiment (10 hores)•

Bloc específic (250 hores)

Desenvolupament Professional III (10 hores)•

Direcció d'Equips II (30 hores)•

Formació Tècnica i Tàctica Individual de l'Handbol III (35

hores)

•

Joc Ofensiu i Defensiu II (60 hores)•

Metodologia de l'Entrenament de l'Handbol III (45 hores)•

Preparació Física Específica II (35 hores)•

Regles del Joc III (25 hores)•

Seguretat en Handbol II (10 hores)•

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex 

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

tenir el títol de tècnic/a en Handbol, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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

Ensenyaments esportius
Handbol

Handbol
Grau superior

TEGS 8351

18/37 Darrera actualització: 24/05/2023

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=685811&language=ca_ES
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics-esportius/esportius/preus-publics/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/


corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

planificador o planificadora o director o directora de

l'entrenament d'esportistes i equips d'handbol,

•

entrenador o entrenadora de jugadors i jugadores

orientats a l'alta competició,

•

director o directora d'esportistes i equips en competicions

d'alt nivell i de nivell mitjà,

•

director o directora d'escoles d'handbol.•

Normativa

Decret 23/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el

currículum del títol de grau superior dels ensenyaments

esportius en l'especialitat d'handbol (DOGC núm. 6820,

de 27.2.2015)

•

Ensenyaments esportius
Handbol

Handbol
Grau superior

TEGS 8351
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar
l'entrenament esportiu d'hípica i equips d'esportistes en
competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos
humans i materials en l'activitat d'hípica i dirigir escoles
d'equitació.
Tenen una durada de 1.150 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i
l'específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Prova específica d'accés (200 hores)

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (730 hores)

Planificació i Programació de l'Alt Rendiment en Hípica

(40 hores)

•

Preparació Física del Genet o l'Amazona (40 hores)•

Entrenament Esportiu/Condicional del Cavall d'Alt

Rendiment Esportiu (100 hores)

•

Direcció i Gestió d'un Centre Eqüestre (20 hores)•

Entrenament Tècnic i Tàctic en Hípica (100 hores)•

Direcció Tècnica en Competicions Hípiques d'Alt

Rendiment Esportiu (100 hores)

•

Organització i Gestió de Competicions Hípiques d'Alt

Rendiment Esportiu (40 hores)

•

Projecte (60 hores)•

Formació Pràctica (230 hores)•

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

superar una prova específica d'accés al grau superior

d'Hípica,

1.

tenir el títol de tècnic/a en Disciplines Hípiques de Salt,

Doma i Concurs Complet, i

2.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

3.

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.

Ensenyaments esportius
Hípica

Hípica
Grau superior

TEGS EQA0
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Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir
a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'alt nivell d'hípica,•

professor o professora d'equitació,•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell

mitjà,

•

director o directora d'escola d'equitació.•

Normativa

Reial decret 934/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix

el títol de tècnic esportiu superior en hípica i se'n fixen els

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

211, de 31.8.2010)

•

Ensenyaments esportius
Hípica

Hípica
Grau superior

TEGS EQA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar i dirigir
l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i
manteniment del rendiment en esportistes i equips, i
organitzar, tutela i dirigir la seva participació en
competicions d'alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics
i tècniques especialistes; programar les tasques i coordinar
tècnics i tècniques a càrrec seu, i organitzar competicions i
esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació en judo i
defensa personal.

Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o
tècnica esportiva superior en Judo i Defensa Personal.

Tenen una durada de 1.135 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

 

Bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50

hores)

•

 

Bloc específic (555 hores)

Planificació i Programació de l’Alt Rendiment en Judo (45

hores)

•

Entrenament en Judo i Defensa Personal d’Alt Rendiment•

(55 hores)

La Competició en Judo (20 hores)•

Organització i Gestió del Club de Judo (35 hores)•

Ensenyament del Judo i Defensa Personal (45 hores)•

Projecte (60 hores)•

Formació Pràctica (295 hores)•

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Judo i Defensa Personal, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic o tècnica superior de

formació professional o un grau universitari. Les

persones que no compleixen aquest requisit han de

superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o

complir-los l'any en què es fa la prova).

2.

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

Ensenyaments esportius
Judo i defensa personal

Judo i Defensa Personal
Grau superior

TEGS COA0
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corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior o tècnica superior que els permet
accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior o tècnica superior que els permet
accedir al món laboral, com a:

entrenador o entrenadora de judo d’alt nivell,•

director tècnic o directora tècnica de judo i defensa

personal,

•

director o directora d’escoles esportives de judo i defensa

personal,

•

director o directora de centres esportius de judo i defensa

personal.

•

Ensenyaments esportius
Judo i defensa personal

Judo i Defensa Personal
Grau superior
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dissenyar itineraris i guiar
persones per terrenys en condicions d'alta muntanya,
utilitzant tècniques específiques de progressió en el terreny
nevat i amb gel, en escalada en gel i en esquí de
muntanya; organitzar itineraris d'alta muntanya, i programar
i dirigir l'ensenyament i l'entrenament de les tècniques
específiques utilitzades en situacions de dificultat, d'acord
amb els objectius establerts, però amb el nivell òptim de
qualitat i en condicions de seguretat.  

Tenen una durada de 1.175 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic. 

Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic superior
esportiu o tècnica superior esportiva en Alta Muntanya. 

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar les destreses i els coneixements adquirits.

Prova d'accés (200 hores)

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (500 hores)

Perfeccionament Tècnic en Alta Muntanya (110 hores)•

Guiatge en Alta Muntanya (160 hores) •

Escalada en Gel (80 hores)•

Esquí de Muntanya (110 hores)•

Preparació Física de l'Esportista d'Alta Muntanya (40•

hores)

Projecte Final (75 hores)

Formació Pràctica (180 hores)

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en

Escalada i de tècnic esportiu o tècnica esportiva en mitja

muntanya, i

•

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, el títol de tècnic o tècnica superior de formació

professional o un grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

•

superar la prova específica d'accés al grau superior.•

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.

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Alta Muntanya
Grau superior

TEGS MEA0
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, que
els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de
grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, que
els permet accedir al món laboral com a:

guia d'alta muntanya,•

professor o professora en escoles d'alta muntanya,•

entrenador o entrenadora d'alpinisme,•

formador o formadora de tècnics o tècniques de grau mitjà

i superior,

•

gestor o gestora d'escoles de muntanya,•

organitzador o organitzadora d'activitats en alta muntanya,

i

•

director tècnic o directora tècnica.•

Normativa

Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en Alta

Muntanya i tècnic esportiu superior en Escalada i se'n

fixen currículums bàsics i els requisits d'accés (BOE núm.

9, de 10.1.2020)

•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Alta Muntanya
Grau superior

TEGS MEA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar i dirigir
l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i
manteniment del rendiment en escaladors i escaladores;
organitzar, tutelar i dirigir la seva participació en
competicions d'escalada d'alt nivell; coordinar la intervenció
de tècnics i tècniques especialistes; programar les tasques i
coordinar els tècnics i tècniques a càrrec seu; organitzar
competicions i esdeveniments propis de la iniciació i
tecnificació esportiva, i dissenyar i equipar vies d'alta
dificultat en escalada, d'acord amb els objectius establerts,
el nivell òptim de qualitat i en condicions de seguretat.

Tenen una durada de 885 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic.

Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic superior
esportiu o tècnica superior esportiva en Escalada.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar les destreses i els coneixements adquirits.

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (665 hores)

Planificació en Escalada Esportiva (90 hores)•

Entrenament en Escalada (160 hores)•

Organització d'Esdeveniments d'Escalada (90 hores)•

Escola d'Escalada (70 hores)•

Projecte Final (75 hores)•

Formació Pràctica (180 hores)•

 

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en

Escalada, i

•

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, el títol de tècnic o tècnica superior de formació

professional o un grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

•

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

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Escalada
Grau superior

TEGS MEB0
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corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, que
els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de
grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, que
els permet accedir al món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'escalada,•

professor o professora d'escoles d'escalada,•

director tècnic o directora tècnica,•

formador o formadora de tècnics o tècniques de grau mitjà

i superior en escalada,

•

gestor o gestora de centres d'escalada, i•

organitzador o organitzadora d'esdeveniments de

l'especialitat.

•

Normativa

Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en Alta

Muntanya i tècnic esportiu superior en Escalada i se'n

fixen currículums bàsics i els requisits d'accés (BOE núm.

9, de 10.1.2020)

•

Ensenyaments esportius
Muntanya i escalada

Escalada
Grau superior

TEGS MEB0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar i dirigir
l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i
manteniment del rendiment esportiu en eslàlom; organitzar,
tutelar i dirigir la participació d'esportistes i d’equips en
competicions d'alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics
i tècniques especialistes; programar les tasques i coordinar
els tècnics i tècniques a càrrec seu; planificar i gestionar la
distribució de recursos humans i materials dins una
programació a curt i llarg termini; dinamitzar les relacions
entre esportistes, tècnics i tècniques i entre esportistes i
tècnics, i organitzar competicions i esdeveniments propis
de la iniciació i tecnificació esportiva.

Tenen una durada de 755 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic.

En superar aquest curs s'obté el títol de tècnic esportiu o
tècnica esportiva superior en Piragüisme en Aigües
Braves.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50

hores)

•

 

Bloc específic (535 hores)

Planificació de l’Alt Rendiment•

Perfeccionament Tècnic de l’Eslàlom•

Preparació Física en Sec i en Aigua en Eslàlom d’Alt

Nivell

•

Coordinació i Gestió•

Disseny de Material i Innovació•

Projecte (60 hores)•

Formació Pràctica•

 

Més informació del currículum en els annexos II i III.

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Piragüisme en Aigües Braves,

i

1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic o tècnica superior de

formació professional o un grau universitari. Les

persones que no compleixen aquest requisit han de

superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o

complir-los l'any en què es fa la prova).ü

2.

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.

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Braves
Grau superior

TEGS PIA0
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora de piragüisme en aigües braves

d’alt nivell,

•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora d’escoles esportives.•

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Braves
Grau superior

TEGS PIA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar i dirigir
l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i
manteniment del rendiment esportiu en aigües tranquil·les;
organitzar, tutelar i dirigir la participació d'esportistes i
d’equips en competicions d'alt nivell; coordinar la
intervenció de tècnics i tècniques especialistes; programar
les tasques i coordinar els tècnics i tècniques a càrrec seu;
planificar i gestionar la distribució de recursos humans i
materials dins una programació a curt i llarg termini;
dinamitzar les relacions entre esportistes, tècnics i
tècniques i entre esportistes i tècnics, i organitzar
competicions i esdeveniments propis de la iniciació i
tecnificació esportiva.

Tenen una durada de 755 hores, que es distribueixen en
un curs acadèmic.

En superar aquest curs s'obté el títol de tècnic esportiu o
tècnica esportiva superior en Piragüisme en Aigües
Tranquil·les.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50

hores)

•

 

Bloc específic (535 hores)

Planificació de l’Alt Rendiment en Aigües Tranquil·les (70•

hores)

Anàlisi de la Tècnica de Piragüisme en Aigües

Tranquil·les (80 hores)

•

Entrenament d’Alt Rendiment en Aigües Tranquil·les (60

hores)

•

Competicions d’Alt Nivell en Aigües Tranquil·les (35

hores)

•

Escola de Piragüisme d’Aigües Tranquil·les (30 hores)•

Projecte (60 hores)•

Formació Pràctica (200 hores)•

 

Més informació del currículum en els annexos II i III.

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Piragüisme en Aigües

tranquil·les, i

1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic o tècnica superior de

formació professional o un grau universitari. Les

persones que no compleixen aquest requisit han de

superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o

complir-los l'any en què es fa la prova).

2.

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.

•

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües

Tranquil·les
Grau superior

TEGS PIB0
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora de piragüisme en aigües

tranquil·les d’alt nivell,

•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora d’escoles esportives.•

Ensenyaments esportius
Piragüisme

Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües

Tranquil·les
Grau superior

TEGS PIB0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar
l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes
en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos
humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i
dirigir escoles de salvament i socorrisme.

Tenen una durada de 875 hores, distribuïdes en un curs
acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i el bloc
específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (655 hores)

Planificació i Programació de l'Alt Rendiment en

Salvament i Socorrisme (60 hores)

•

Entrenament en Salvament i Socorrisme (70 hores)•

Gestió del Centre de Salvament i Socorrisme (80 hores)•

Organització d'Esdeveniments de Salvament i Socorrisme

(95 hores)

•

Projecte Final (100 hores)•

Formació Pràctica (250 hores)•

 

Més informació del currículum en els annexos II i III.

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Salvament i Socorrisme, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

Ensenyaments esportius
Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme
Grau superior

TEGS SSA0
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Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'alt nivell de salvament i

socorrisme,

•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell

mitjà,

•

director o directora d'escoles esportives,•

coordinador o coordinadora d'equips de rescat i

socorrisme,

•

coordinador o coordinadora d'unitats d'intervenció

aquàtica,

•

coordinador o coordinadora de socorrisme en

esdeveniments i competicions esportives en el medi

aquàtic.

•

Normativa

Reial decret 879/2011, de 24 de juny, pel que s'estableix

el títol de tècnic esportiu superior en salvament i

socorrisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els

requisits d'accés (BOE núm. 176, de 23.7.2011)

•

Ensenyaments esportius
Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme
Grau superior

TEGS SSA0
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar
l'entrenament esportiu d'esportistes de vela amb aparell fix i
equips d'esportistes en competicions de nivell mitjà i alt;
coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de
vela amb aparell fix i dirigir escoles de vela amb aparell fix.

Tenen una durada de 750 hores, distribuïdes en un curs
acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i
l'específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (530 hores)

Organització de Competicions d'Alt Nivell i Grans

Esdeveniments de Vela amb Aparell Fix i amb Aparell

Lliure (20 hores)

•

Seguretat de les Instal·lacions i Regates d'Alt Nivell de

Vela amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure (25 hores)

•

Organització i Gestió del Centre Esportiu de Vela amb

Aparell Fix i amb Aparell Lliure (40 hores)

•

Anàlisi de Situacions Tàctiques en la Competició d'Alt

Rendiment de Vela amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure

(30 hores)

•

Mitjans Audiovisuals i Electrònics que cal Utilitzar durant•

l'Entrenament i la Competició d'Alt Rendiment de Vela

amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure (25 hores)

Preparació Física del Regatista (30 hores)•

Direcció Tècnica durant l'Entrenament i la Competició d'Alt

Rendiment de Vela amb Aparell Fix (45 hores)

•

Planificació i Programació de l'Alt Rendiment en Vela amb

Aparell Fix (35 hores)

•

Posada a punt del Material de Vela amb Aparell Fix d'Alt

Rendiment  (60 hores)

•

Projecte Final (60 hores)•

Formació Pràctica (160 hores)•

Més informació del currículum en els annexos

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Vela amb Aparell Fix, i1.

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

2.

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.

•

Ensenyaments esportius
Vela

Vela amb Aparell Fix
Grau superior
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'alt nivell de vela,•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora d'escoles esportives i de vela,•

coordinador o coordinadora d'equips de vela,•

coordinador o coordinadora de vela amb aparell fix en

esdeveniments i competicions, esportives en la navegació

a vela amb aparell fix.

•

Normativa

Reial decret 936/2010, de 23 de juliol, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en vela

amb aparell fix i tècnic esportiu  superior en vela amb

aparell lliure, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els

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

•

Ensenyaments esportius
Vela

Vela amb Aparell Fix
Grau superior
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Descripció

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar
l'entrenament esportiu d'esportistes de vela amb aparell
lliure i equips d'esportistes en competicions de nivell mitjà i
alt, coordinar els recursos humans i materials en l'activitat
de vela amb aparell lliure i dirigir escoles de vela amb
aparell lliure. 

Tenen una durada de 750 hores, distribuïdes en un curs
acadèmic.

Continguts

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: 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, i
l'específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els
recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final
i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden
aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Mòduls del bloc comú (220 hores)

Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)•

Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)•

Formació de Formadors Esportius (50 hores)•

Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50

hores)

•

Mòduls del bloc específic (530 hores)

Organització de Competicions d'Alt Nivell i Grans

Esdeveniments de Vela amb Aparell Fix i amb Aparell

Lliure (20 hores)

•

Seguretat de les Instal·lacions i Regates d'Alt Nivell de

Vela amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure (25 hores)

•

Organització i Gestió del Centre Esportiu de Vela amb

Aparell Fix i amb Aparell Lliure (40 hores)

•

Anàlisi de Situacions Tàctiques en la Competició d'Alt

Rendiment de Vela amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure

(30 hores)

•

Mitjans Audiovisuals i Electrònics que cal Utilitzar durant•

l'Entrenament i la Competició d'Alt Rendiment de Vela

amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure (25 hores)

Preparació Física del Regatista (30 hores)•

Direcció Tècnica durant l'Entrenament i la Competició d'Alt

Rendiment de Vela amb Aparell Fix (45 hores)

•

Planificació i Programació de l'Alt Rendiment en Vela amb

Aparell Fix (35 hores)

•

Posada a punt del Material de Vela amb Aparell Fix d'Alt

Rendiment  (60 hores)

•

Projecte Final (60 hores)•

Formació Pràctica (160 hores)•

Més informació del currículum en els annexos

Accés

Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos
requisits següents:

tenir el títol de tècnic/a en Vela amb Aparell Lliure i•

tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes

acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació

professional o grau universitari. Les persones que no

compleixen aquest requisit han de superar una prova

general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en

què es fa la prova).

•

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.

•

Ensenyaments esportius
Vela

Vela amb Aparell Lliure
Grau superior
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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

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a
qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol
de tècnic o tècnica superior que els permet accedir al
món laboral com a:

entrenador o entrenadora d'alt nivell de vela,•

director tècnic o directora tècnica,•

director o directora d'escoles esportives i de vela,•

coordinador o coordinadora d'equips de vela,•

coordinador o coordinadora de vela amb aparell lliure en

esdeveniments i competicions, esportives en la navegació

a vela amb aparell lliure.

•

Normativa

Reial decret 936/2010, de 23 de juliol, pel qual

s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en vela

amb aparell fix i tècnic esportiu  superior en vela amb

aparell lliure, i se’n fixen els ensenyaments mínims i els

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

•

Ensenyaments esportius
Vela

Vela amb Aparell Lliure
Grau superior
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