ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU
MITJÀ I GRAU SUPERIOR
ENSENYAMENTS ESPORTIUS A CATALUNYA
MODALITATS
Especialitat:
GM - GS Atletisme

Basquetbol
Especialitat:

GM - GS Basquetbol

Busseig esportiu
Especialitat:

GM Busseig esportiu
amb escafandre autònom

Esgrima

Especialitat:
GM Esgrima

Espeleologia
Especialitat:

GM Espeleologia

Esports de muntanya i escalada
Especialitat:

GM - GS Alta muntanya
GM Descens de barrancs
GM - GS Escalada
GM Muntanya mitjana
GS Esquí de muntanya

Esports d’hivern
Especialitat:

GM - GS Esquí alpí
GM - GS Esquí de fons
GM - GS Surf de neu

Futbol i futbol sala
Especialitat:

GM - GS Futbol
GM - GS Futbol sala

Handbol

Especialitat:
GM - GS Handbol

Hípica

Especialitat:
GM Disciplines hípiques
de resistència,
orientació i turisme
eqüestre
GM Disciplines hípiques
de salt, doma i
concurs complet
GS Hípica

Judo i defensa personal
Especialitat:

GM Judo i defensa personal

Piragüisme

Especialitat:
GM Piragüisme en aigües braves
GM Piragüisme recreatiu guia en
aigües braves
GM Piragüisme en aigües
tranquil·les

Salvament i socorrisme
Especialitat:

GM - GS Salvament i socorrisme

Vela

Especialitat:
GM - GS Vela amb aparell fix
GM - GS Vela amb aparell lliure
Pictogrames: Freepik.es

Atletisme

COM ES POT ACCEDIR ALS ENSENYAMENTS
ESPORTIUS. Curs 2019-2020
GRAU MITJÀ
Primer nivell o cicle inicial de grau mitjà:
Requisits d’accés:
• Graduat/ada en ESO o estudis equivalents (si s’està cursant
l’ESO, qualificació mitjana dels cursos 1r, 2n i 3r)

+

• Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)
• Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius

Superar prova específica o acreditar
els mèrits esportius de la modalitat, disciplina o
especialitat (en els
casos que estan
establerts)

Assignació de places:
Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació total obtinguda en sumar:
1) Requisit acadèmic al·legat (es computa la nota mitjana)
2) Puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats

Segon nivell o cicle final de grau mitjà:
Cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de
la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva

Superar prova específica o
acreditar els mèrits esportius de la
modalitat, disciplina o especialitat
(en els casos que estan establerts)

+

GRAU SUPERIOR
Títol de tècnic/a
esportiu/iva de
la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva corres
ponent

+

Un dels següents requisits:
• Batxillerat o estudis equivalents
• Prova general d’accés al grau superior dels ensenyaments esportius

+

Superar prova específica
o acreditar els mèrits
esportius de la modalitat,
disciplina o especialitat
(en els casos que estan
establerts)

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació total obtinguda en sumar:
1) Requisits acadèmics (nota mitjana)
2) Puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats

Situacions específiques que impliquen reserva de plaça (GM i GS)
• 5 % per a la persona que acrediti algun grau de discapacitat.
• 10 % per a esportistes d’alt rendiment.
• 10 % per a la persona que accedeixi per prova general d’accés que substitueixi els requisits acadèmics d’accés.
• 10 % per a la persona que acrediti l’homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició

addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
• Altres reserves per a l’alumnat becat en centres específics d’ensenyaments esportius
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