
Graduat/ada en ESO o estudis equivalents ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

Grau mitjà (GM)
Títol de tècnic/a
esportiu/iva

En els casos que s’estableixi, superar la prova específica
d’aptituds esportives o acreditar el mèrit esportiu

Qualificació: a les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o 
superior a 4, se’ls podrà sumar, si escau, un 20 % de la qualificació obtinguda en la 
formació per a la prova d’accés o un 20% de la qualificació amb què ha superat el 
programa de formació i inserció (PFI) amb nota inferior a 8 (ambdós casos amb quali
ficació igual o superior a 5), i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional 
i d’experiència.

Exempcions: Es poden demanar les següents: llengua catalana, part cientificotec
nolò gica, total de la prova.

S’ha de presentar la sol·licitud corresponent, formalitzar la inscripció a la prova i 
pagar la taxa.

Sense ESO o titulació equivalent:
Tenir com a mínim 17 anys o complirlos
el mateix any de la prova

Prova de caràcter general + En els casos que s’estableixi, superar
la prova específica d’aptituds esportives o acreditar el mèrit esportiu

Convocatòria 2020

Proves d’accés a ensenyaments esportius

Grau mitjà
1. REQUISITS

Part comunicativa i social
Competència en llengua catalana (15 %)
Competència en llengua castellana (15 %)
Competència en llengua estrangera (anglès o francès) (10 %)
Competència social i ciutadana (10 %)

Part cientificotecnològica
Competència d’interacció amb el món físic (12,5 %)
Competència en tecnologies (12,5 %)

Part matemàtica
Competència matemàtica (25 %)

2. PROVA DE CARÀCTER GENERAL

Contingut: Té tres parts:

3. PROVA ESPECÍFICA D’APTITUDS ESPORTIVES

Contingut: Demostrar que les persones aspirants posseeixen la condició física i les 
destreses específiques per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què 
volen accedir.

Exempcions: Les persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell o d’esportista 
d’alt rendiment de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva a la qual 
volen accedir, no han de fer la prova específica d’accés. També el són aplicables les 
exempcions específiques establertes en la normativa de cada ensenyament esportiu.

Aquestes persones han de presentar la sol·licitud d’exempció de la prova, juntament 
amb la documentació que acrediti aquesta circumstància, a la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.



2. PROVA DE CARÀCTER GENERAL

Contingut: Llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès 
o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques (si es tria l’opció de 
matemàtiques, es pot accedir als cicles de formació professional).

Qualificació: Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o 
superior a 4, se’ls podrà sumar, si escau, un 15 % de la qualificació obtinguda en 
el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior 
o en la formació per a la prova d’accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, 
professional i d’experiència.

La qualificació final de la prova serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova 
d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic/a esportiu/iva, sempre que totes 
dues siguin superiors o igual a 4. Cal presentar documentació acreditativa.

En els casos que s’estableixi, superar
la prova específica d’aptituds esportives
o acreditar el mèrit esportiu

BATXILLERAT o titulació equivalent + TÈCNIC/A d’ensenyaments 
esportius de la mateixa modalitat que es vol cursar

Tenir 19 anys o complirlos el mateix any de la prova
+ TÈCNIC/A esportiu/iva de la mateixa modalitat que es
vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle

Prova de caràcter general + En els casos que
s’estableixi, superar la prova específica d’aptituds 
esportives o acreditar el mèrit esportiu

ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

Grau superior (GS)

Títol de tècnic/a
esportiu/iva superiorTÈCNIC/A esportiu/iva de la mateixa modalitat que es vol

cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP
relacionat: Tenir 18 anys o complirlos el mateix any de la prova

Prova de caràcter general + En els casos que 
s’estableixi, superar la prova específica d’aptituds 
esportives o acreditar el mèrit esportiu

Tenir 19 anys o complirlos els mateix any de la prova
+ CERTIFICAT oficial de superació de la formació esportiva
de nivell 2 en la modalitat corresponent

Prova de caràcter general + En els casos que 
s’estableixi, superar la prova específica d’aptituds 
esportives o acreditar el mèrit esportiu

Grau superior
1. REQUISITS

Servei d’Orientació – Pla Jove | 29 octubre de 2020
edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: C05

Exempcions: Es poden demanar les següents: llengua catalana, total de la prova.

S’ha de presentar la sol·licitud corresponent, formalitzar la inscripció a la prova i 
pagar la taxa.

3. PROVA ESPECÍFICA D’APTITUDS ESPORTIVES

Contingut: Demostrar que les persones aspirants posseeixen la condició física i les 
destreses específiques per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què 
volen accedir.

Exempcions: Les persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell o 
d’esportista d’alt rendiment de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat 
esportiva a la qual volen accedir, no han de fer la prova específica d’accés. També 
els són aplicables les exempcions específiques establertes en la normativa de cada 
ensenyament esportiu.

Aquestes persones han de presentar la sol·licitud d’exempció de la prova, juntament 
amb la documentació que acrediti aquesta circumstància, a la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.


