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Cicles esportius LOGSE i LOE
1 Consideracions prèvies
La regulació dels cicles d’ensenyaments esportius de règim especial es troba en procés
de canvi a conseqüència de l’aplicació de la Llei orgànica d'educació (LOE). Els cicles
de les diverses especialitats esportives que s’han regulat en el marc de la LOGSE
continuen vigents excepte els de les especialitats d’atletisme i de bàsquet, alhora que
es regulen cicles d’especialitats noves en el marc de la LOE. Mentrestant, coexisteixen
els dos models de cicles d’ensenyaments esportius i, per tant, cal diferenciar els
aspectes d’ordenació que s’han d’aplicar en cada cas.
En l’apartat Cicles d’ensenyaments esportius LOGSE es desenvolupen les indicacions
dels cicles d’ensenyaments esportius que afecten els cicles LOGSE. En l’apartat Cicles
d’ensenyaments esportius LOE es desenvolupen les indicacions per als nous cicles
d’ensenyaments esportius desenvolupats a partir de la LOE que ja s’han implantat a
Catalunya. En tots els aspectes no esmentats en l’apartat dedicat als cicles LOE són
d’aplicació les indicacions definides per als cicles LOGSE en l’apartat corresponent.
Finalment, en l’apartat Aspectes comuns als cicles d’ensenyaments esportius LOGSE i
LOE s’incorporen els aspectes comuns a tots els cicles d’ensenyaments esportius; cal
tenir en compte que els professors d’ensenyaments esportius que imparteixen el bloc
específic corresponent als títols de tècnics esportius i tècnics esportius superiors han
de tenir el certificat de formació pedagògica o de l’experiència docent que estableix la
normativa vigent.
A més a més, per a tots els aspectes que no es regulen pels cicles d’ensenyaments
esportius són d’aplicació els apartats establerts pels cicles formatius de formació
professional inicial.

2 Cicles d'ensenyaments esportius LOGSE
2.1 Desenvolupament, denominació, concreció i aplicació dels currículums dels
cicles d'ensenyaments esportius LOGSE
La denominació de cada cicle, el currículum, la durada de cada crèdit, l'organització,
l'estructura i les hores destinades al bloc de formació pràctica (BFP) són els que
s'especifiquen en l'apartat Cicles d'ensenyaments esportius LOGSE (taules).
Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria a totes
les hores presencials dels crèdits que es cursen, incloses totes les hores establertes
per al bloc de formació pràctica. En cas de manca d'assistència reiterada sense
justificació, l'alumne perd el dret a l'avaluació continuada i s'apliquen les normes que el
centre tingui establertes en matèria d'assistència, d'acord amb l'article 37 de la Llei
12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres
educatius, que la desplega.
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2.2 Avaluació dels cicles d'ensenyaments esportius LOGSE
2.2.1 Criteris generals
L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes dels cicles d'ensenyaments esportius és
continuada, integrada en el procés d'aprenentatge, té en compte l'organització modular
i es fa per crèdits. De manera general, l'avaluació dels alumnes de cicles
d'ensenyaments esportius es fa a partir de la constatació de l'assoliment de les
capacitats expressades en els objectius generals del cicle.
A l'inici de curs el centre ha d'informar els alumnes dels continguts del currículum
formatiu, de l'estructura per crèdits, dels objectius generals del cicles i dels objectius
terminals o criteris d'avaluació de cada crèdit, així com dels criteris generals
d'avaluació, promoció de curs i superació del cicle.
El centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de
l'avaluació continuada i la documentació que ha contribuït a avaluar els diferents crèdits
(enunciats de proves escrites, graelles d'observació i altres).

2.2.2 Junta d'avaluació
L'equip docent, integrat per tots els professors que imparteixen els cicles
d'ensenyaments esportius, constitueix la junta d'avaluació que s'encarrega de fer el
seguiment dels aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. L'organització
i la presidència de la junta d'avaluació corresponen al tutor o tutora del grup d'alumnes,
així com la formalització de les actes corresponents.

2.2.3 Sessions d'avaluació
Les sessions d'avaluació tenen per objectiu el següent:
valorar el desplegament dels ensenyaments i la seqüenciació i adequació de la
programació a les necessitats formatives i valorar l'actitud i motivació general dels
alumnes;
coordinar l'equip docent;
proposar actuacions per corregir les deficiències observades en el procés
d'ensenyament i aprenentatge;
valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment per part dels alumnes dels
objectius terminals o criteris d'avaluació dels crèdits impartits durant el període
d'avaluació;
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valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment per part dels alumnes dels
objectius generals dels cicles d'ensenyaments esportius;
qualificar l'alumne en relació amb els crèdits finalitzats i els mòduls corresponents;
valorar la programació desenvolupada al llarg del període que és objecte
d'avaluació i proposar, si escau, actuacions correctores del procés d'ensenyament i
aprenentatge.
En les sessions d'avaluació s'han de prendre les decisions pertinents, que han de
constar en l'acta de la sessió. Els alumnes no formen part de la junta d'avaluació però
és possible la seva participació en les sessions d'avaluació i s'han d'atenir al que
determinin les normes d'organització i funcionament de cada centre.
Durant el curs acadèmic s'ha de fer un mínim de tres sessions d'avaluació ordinàries, a
més de l'avaluació final, amb excepció dels cicles que es cursen de manera intensiva.
En aquests casos, l'equip docent del cicle ha de determinar el nombre de sessions
d'avaluació ordinàries (com a mínim han de ser dues, una a l'inici i una altra al final).
D'altra banda, la junta d'avaluació pot reunir-se quan calgui per avaluar i proposar la
certificació de l'alumne que es matricula per mòduls solts o unitats formatives. Els
resultats de les avaluacions s'han de reflectir a l'acta d'avaluació, d'acord amb el model
"Acta d'avaluació. Ensenyaments esportius" LOGSE.
A l'inici de cada curs, abans de la primera avaluació ordinària, s'ha de fer una avaluació
inicial del grup, que té per objectiu avaluar globalment la incorporació dels alumnes a la
modalitat esportiva, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si escau.

2.2.4 Informació als alumnes
El tutor o tutora del cicle d'ensenyaments esportius ha d'informar per escrit a cada
alumne o als seus representants legals dels acords de cada sessió d'avaluació que
l'afecten, incloent-hi les qualificacions obtingudes, si n'hi ha. També l'ha d'informar per
escrit, individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta d'avaluació,
respecte al seu aprofitament i aprenentatge, amb referència als objectius que cal
assolir i sobre la qualificació obtinguda dels crèdits avaluats.

2.2.5 Avaluació dels crèdits
L'avaluació dels crèdits s'ha de fer a partir del grau d'assoliment de les capacitats
expressades pels objectius terminals o criteris d'avaluació previstos en cadascun dels
crèdits. Els objectius s'assoleixen mitjançant els continguts de fets, conceptes i
sistemes conceptuals, així com els de procediments i els d'actituds.
A mesura que avança el procés d'aprenentatge, els professors han d'enregistrar per a
cada alumne i crèdit l'assoliment dels objectius terminals.
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2.2.6 Avaluació del projecte final
L'equip docent, de manera col·legiada, ha d'avaluar i qualificar el projecte final de cada
alumne inclòs en els cicles del grau superior d'ensenyaments esportius. El mòdul de
projecte final s'avalua positivament quan l'equip docent integrat per un mínim de tres
professors que han impartit en el centre els ensenyaments corresponent al grau
superior de l'especialitat esportiva que es tracti, apreciï que l'alumne ha assolit en un
grau suficient els resultats d'aprenentatge en relació amb els objectius generals del
cicle. En cas contrari, l'avaluació és negativa.

2.2.7 Avaluació del bloc de formació pràctica (BFP)
L'avaluació del BFP correspon a la junta d'avaluació, tenint en compte la valoració feta
per l'entitat, empresa o institució on s'ha dut a terme, i prenent com a referència els
objectius terminals o criteris específics d'avaluació, les activitats formatives de
referència i els criteris generals d'avaluació determinats en el decret pel qual s'estableix
el currículum corresponent del cicle.
L'avaluació del BFP és continuada durant l'estada de l'alumne a l'entitat, empresa o
institució. A l'hora de determinar la idoneïtat de l'alumne, el tutor o tutora del grup i la
persona responsable d'aquesta formació a l'entitat, empresa o institució han de tenir en
compte la valoració que l'alumne en fa, i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la
qual cosa quedarà recollida en el quadern de practiques en el pla d'activitats Qbid.
En acabar el BFP, la persona responsable de la formació a l'entitat, empresa o
institució valora l'evolució de l'alumne mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al
quadern de pràctiques en el pla d'activitats Qbid.
L'equip docent, a proposta del tutor o tutora del grup, determina l'avaluació final del
bloc de formació pràctica, tenint presents els informes esmentats i la informació
recollida en el quadern de practiques en el pla d'activitats Qbid.
El centre ha d'haver impartit l'especialitat esportiva que es proposa avaluar.

2.2.8 Recuperació dels crèdits
Els alumnes disposen d'una convocatòria extraordinària de recuperació, d'acord amb la
planificació de les activitats de recuperació establertes pel centre en la programació
curricular del cicle d'ensenyaments esportius. La presentació a les convocatòries
extraordinàries és voluntària. L'alumne que no s'hi presenti no perd la convocatòria a
efectes del còmput màxim i consta a efectes d'avaluació final com a "no presentat"
(NP).
Cada professor o professora ha d'establir les seves estratègies de recuperació, que
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poden ser activitats puntuals o continuades, previstes en la programació de cada crèdit.
En tot cas, s'ha d'informar els alumnes de les activitats que han de dur a terme per
recuperar els crèdits suspesos, així com del període i les dates de les avaluacions
extraordinàries corresponents.

2.2.9 Avaluació final
La sessió d'avaluació final dels alumnes s'ha de desenvolupar en acabar les activitats
lectives de tots els crèdits. Cal fer també una sessió d'avaluació extraordinària per als
alumnes que, d'acord amb la sessió d'avaluació final, han de superar crèdits pendents.
En el moment que l'alumne ha superat tots els crèdits del cicle té dret a sol·licitar
l'expedició del títol corresponent.

2.2.10 Valoració del curs
Finalitzat el curs, l'equip docent ha de valorar el funcionament general del curs pel que
fa al desplegament curricular (programacions, organització del cicle en crèdits i projecte
final, si n'hi ha), el desenvolupament del bloc de formació pràctica, les instal·lacions i
equipaments, els horaris, les qualificacions i tots els aspectes que es considerin
pertinents. D'aquesta valoració, l'equip docent n'ha de fer un informe de proposta de
millores per incorporar-les, si escau, a la planificació del cicle d'ensenyaments esportius
del curs següent.

2.2.11 Qualificacions
En els paràgrafs següents es donen indicacions sobre diversos aspectes de l'avaluació
i la qualificació dels alumnes. Les qualificacions obtingudes per cada alumne es
recullen necessàriament a l'expedient acadèmic, sens perjudici d'emplenar les actes de
les sessions d'avaluació.
La nota final del cicle de grau superior s'expressa amb un sol decimal i queda
conformada en un 80% pel valor de la qualificació corresponent al conjunt dels
diferents crèdits i en un 20% per la nota obtinguda en el projecte final. La qualificació
corresponent al conjunt dels diferents crèdits s'expressa amb un sol decimal i serà la
que resulti d'obtenir la mitjana aritmètica simple de les notes assolides per l'alumne en
els diferents crèdits del bloc comú, el bloc específic i el bloc complementari. La nota
obtinguda en el projecte final s'expressa també amb un sol decimal.
a. Qualificació final dels crèdits. Inalterabilitat de les qualificacions positives
L'expressió de l'avaluació final de cada un dels crèdits es fa en forma de
qualificacions numèriques de l'1 al 10, sense decimals. Es consideren positives
les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les restants. Si l'alumne
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abandona algun dels crèdits es fa constar com a "no presentat" (NP) als registres
de qualificacions i consumeix convocatòria.
Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per
modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir crèdits ja
superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules
(presentació a les convocatòries extraordinàries ni d'altres) per incrementar-ne la
qualificació positiva.
b. Qualificació del bloc de formació pràctica (BFP)
La qualificació del BFP s'expressa en els termes "apte" o "no apte". Ha d'anar
acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les
competències professionals recollides en el quadern de practiques, del pla
d'activitats Qbid en els termes de "molt bona", "bona o bé", "suficient" en el cas
d'"apte", i de "passiva" o "negativa" en el cas de "no apte", i s'hi poden afegir
observacions.
c. Crèdits convalidats
Els crèdits convalidats per haver superat altres estudis s'han de qualificar amb
l'expressió "convalidat" (C). El procediment de convalidacions s'especifica en
l'apartat Convalidacions entre ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions
oficials.
d. Crèdits exempts
En el cas d'haver obtingut l'exempció total del crèdit o bloc de formació pràctica
(BFP) en centres de treball, aquest es qualifica amb l'expressió "exempt" (xm). En
el cas d'haver obtingut l'exempció parcial del crèdit BFP, aquest es qualifica com a
"apte" o "no apte", segons el que correspongui.
e. Qualificació dels mòduls
La qualificació dels mòduls s'ha d'ajustar a les regles següents:
La qualificació dels mòduls que en el desplegament curricular s'estructuren en
un sol crèdit és directament la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals.
●

●

La qualificació dels mòduls estructurats en dos o més crèdits, segons la
correspondència establerta en el decret que regula el currículum
corresponent, és la mitjana aritmètica simple de les qualificacions dels crèdits
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que el componen.
En aquest cas, la qualificació del mòdul és també d'1 a 10, sense decimals, i
cal ajustar-la, per defecte fins a 49 centèsims, al nombre enter inferior i, per
excés a partir de 50 centèsims, al nombre enter superior. Perquè la
qualificació del mòdul sigui considerada positiva cal que tots els crèdits que el
componen estiguin superats.
f. Valoració i qualificació final del grau mitjà i del grau superior dels cicles
d'ensenyaments esportius

En l'avaluació final del nivell o del grau, l'equip docent i del cicle ha de valorar, per a
cada alumne, el grau d'assoliment dels objectius generals en relació amb les
competències definides en el perfil professional. També en valora l'historial
acadèmic i, per acord d'un mínim de dos terços dels membres de la junta
d'avaluació, es pot determinar la superació dels crèdits pendents, atorgant-los la
qualificació que es decideixi. En aquest cas cal fer constar a l'acta, juntament amb la
qualificació del crèdit, una crida (*) i, al peu de l'acta, al costat d'aquesta, s'hi ha
d'escriure l'expressió "requalificat per la junta d'avaluació".
Per superar el nivell o el grau cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin
qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració d'"apte" en el bloc de
formació pràctica.
En el càlcul de la qualificació final del nivell o grau no s'han de tenir en compte les
qualificacions "apte", "exempt" o "convalidat".
La nota final del cicle de grau mitjà s'expressa amb un sol decimal i és la que resulta
d'obtenir la mitjana aritmètica simple de les notes assolides per l'alumne en els
diferents crèdits del bloc comú, el bloc específic i el bloc complementari.
El càlcul de la nota final del primer nivell del grau mitjà s'ha de fer pel mateix
procediment que el de la nota final del cicle de grau mitjà.
g. Matrícula d'honor

L'alumne que obté una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o
superior a 9 pot obtenir la menció de "matrícula d'honor" (MH) en les observacions
de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat d'estudis
complets. Es pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes sobre el
total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu, i una altra si en resulta
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una fracció sobrant. Amb aquests efectes, s'entén per alumnes avaluats del darrer
curs tots els que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els
hagin superat o no.
La menció "matrícula d'honor" té els efectes econòmics previstos en les taxes i
preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.

2.2.12 Repetició de crèdits
Els alumnes poden presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un
mateix crèdit un màxim de quatre vegades, a excepció del BFP, que es pot avaluar un
màxim de dues vegades. Computen tant les convocatòries ordinàries com les
extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A
l'alumne que no s'hi presenti no se li compta la convocatòria a efectes del còmput
màxim i consta a efectes d'avaluació final com a "no presentat" (NP).
Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter
excepcional, l'alumne pot sol·licitar dues convocatòries addicionals, de caràcter
extraordinari, al director o directora del centre, el qual ha de resoldre aquestes
sol·licituds de manera motivada.
En el cas d'esgotar les sis convocatòries, si l'alumne vol finalitzar els estudis disposa
d'una sola oportunitat per superar el crèdit, davant un tribunal designat, previ informe
del centre.

2.2.13 Centres amb procés rotatori de matriculació de cicles
Els centres que tinguin autoritzat un procés rotatori de matriculació en alguns cicles
d'ensenyaments esportius han d'informar l'alumne d'aquesta peculiaritat, abans que es
matriculi, especialment del fet que els crèdits no superats que no s'imparteixin durant el
curs següent els haurà de cursar en un altre centre o esperar que es tornin a impartir.

2.3 Incorporació d'alumnes als cicles d'ensenyaments esportius LOGSE
L'accés al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments esportius es regula d'acord
amb el Decret 25/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments esportius de règim especial. A aquests ensenyaments s'hi accedeix amb
la titulació acadèmica suficient i la prova específica d'accés.
L'alumne pot cursar els crèdits del bloc comú i del bloc complementari de qualsevol
titulació LOGSE sempre que disposi dels requisits d'accés corresponents a alguna de
les titulacions LOGSE.
Es recorda que, sigui quin sigui el supòsit d'accés als cicles d'ensenyaments esportius,
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el personal, ja sigui docent o no docent, no pot cursar cicles en el mateix centre
educatiu on presta serveis.

2.4 Convalidació d'estudis
2.4.1 Convalidacions entre ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions
oficials
Els centres han d'aplicar les convalidacions establertes en l'Ordre ECI/3830/2005, de
18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ECI/3341/2004, de 21 de setembre, per
la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats
ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions oficials en l'àmbit de l'activitat física
i l'esport amb les corresponents del bloc comú de tècnics esportius, i l'Ordre
ECI/3341/2004, de 8 d'octubre, on es publiquen els annexos que completen l'Ordre
ECI/3224/2004.
Durant el període de preinscripció o de matrícula, l'alumne ha de presentar al centre on
vol cursar els ensenyaments la documentació que acredita que disposa de les
titulacions corresponents.
Un cop el centre hagi resolt les convalidacions, es pot fer efectiva la matrícula.
En els centres públics del Departament d'Ensenyament, l'alumne tan sols ha d'abonar
el preu públic corresponent als crèdits que cursa.
Quan l'alumne sol·licita altres convalidacions no establertes en l'Ordre esmentada, cal
que les trameti al Consell Superior d'Esports.

2.4.2 Reconeixement de crèdits d'estudis universitaris
El Departament d'Ensenyament (mitjançant la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial), el Departament d'Economia i
Coneixement (per mitjà de la Direcció General d'Universitats) i les universitats de
Catalunya tenen establert un acord per al reconeixement de crèdits d'estudis
universitaris als alumnes que accedeixen a estudis universitaris havent cursat
ensenyaments de cicles de grau superior; la Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya s'encarrega de publicar la relació de tots els
reconeixements de crèdits vigents durant el curs, que es pot consultar en l'enllaç
Reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior.

2.5 Documentació acadèmica dels cicles d'ensenyaments esportius LOGSE
2.5.1 Documents oficials d'avaluació
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Són documents oficials d'avaluació o documentació acadèmica oficial referida a
l'alumne:
●

●

●

●

l'expedient acadèmic
les actes d'avaluació
l'informe d'avaluació individualitzat
els certificats oficials de continguts de l'expedient acadèmic

2.5.2 Models
L'expedient acadèmic de l'alumne s'ha d'ajustar al model "Expedient acadèmic.
Ensenyaments esportius". S'hi ha de fer constar, entre altres dades, les qualificacions
obtingudes per l'alumne, d'acord amb les actes de les sessions d'avaluació en què
s'atorguen qualificacions finals a crèdits, mòduls i/o projecte.
Les actes d'avaluació s'han d'ajustar al model "Acta d'avaluació. Ensenyaments
esportius".
Els informes d'avaluació individualitzats s'han d'ajustar al que s'indica més avall.
Els certificats oficials de continguts de l'expedient acadèmic s'han d'ajustar al model
"Expedient acadèmic. Ensenyaments esportius" o al model "Certificats d'estudis.
Ensenyaments esportius", segons escaigui.
Els models de documents es troben al Portal de centre centres del Departament, o al
Portal de centres d'altres titularitats.

2.5.3 Trasllat d'un alumne entre centres sense haver finalitzat un cicle
Quan un alumne es trasllada a un altre centre sense haver finalitzat el nivell o el grau,
el centre d'origen ha de trametre al de destinació, quan aquest ho sol·liciti, un certificat
de l'expedient acadèmic segons el model "Expedient acadèmic. Ensenyaments
esportius". Juntament amb aquest certificat s'ha de trametre l'informe d'avaluació
individualitzat i el certificat d'estudis parcials de grau mitjà o de grau superior, segons el
cas, d'acord amb el model "Certificats d'estudis. Ensenyaments esportius".
El centre de destinació ha de traslladar a l'expedient acadèmic de l'alumne les
qualificacions i la durada de tots els crèdits/mòduls superats en el centre d'origen i ha
de posar l'informe d'avaluació individualitzat a disposició del tutor o tutora del cicle al
qual s'incorpori l'alumne.
Així mateix, perquè l'alumne que es trasllada pugui completar els estudis del cicle, el
centre receptor ha de tenir en compte el següent:
●

L'alumne que es trasllada de centre ha d'aprovar tots els crèdits no superats del
cicle del nou centre, per tal de superar-lo i poder demanar el títol corresponent.
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●

L'alumne que ha superat la totalitat dels crèdits del cicle, excepte el bloc de
formació pràctica, en el centre d'origen, només cal que cursi aquest bloc per
completar el cicle formatiu en el centre de destinació sempre que en aquest centre
s'imparteixi la mateixa especialitat esportiva. En aquest cas s'ha de tenir en
especial consideració l'informe d'avaluació individualitzat emès pel centre d'origen.

2.5.4 Contingut de l'informe d'avaluació individualitzat
Per garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge, l'informe d'avaluació
individualitzat, que correspon elaborar al tutor o tutora a partir de les dades facilitades
pels professors dels crèdits/mòduls, ha de contenir, almenys, els elements següents:
●

●

●

●

apreciació sobre el grau de consecució dels objectius terminals dels crèdits o
mòduls;
apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts dels crèdits o mòduls;
qualificacions parcials o valoracions de l'aprenentatge, si se n'han produït;
mesures educatives complementàries aplicades, si escau.

2.6 Cicles d'ensenyaments esportius LOGSE (taules)
Per a cada cicle d'ensenyaments esportius s'indica la denominació, la durada,
l'estructura i l'organització del currículum, la relació d'alumnes i professors en les hores
de pràctiques, i l'estructura de les hores destinades al bloc de formació pràctica (BFP),
excepte d'aquells cicles s'hagi publicat al DOGC el decret de currículum.

2.6.1 Modalitat: esports d'hivern
2.6.1.1 Esquí alpí
Modalitat: esports d'hivern de grau mitjà
Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen
les proves d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les disciplines dels
esports d'hivern següents: esquí alpí, esquí de fons i surf de neu. (DOGC núm. 3764 de
19.11.2002)
Grau superior d'esquí alpí
Denominació: Grau superior d'esquí alpí
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor/a per cada 12
alumnes
Durada i estructura del currículum:
Crèdits
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Bloc comú
Biomecànica de l'esport
Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l'esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Material d'esquí alpí III
Metodologia de l'ensenyament i de
l'entrenament de l'esquí alpí (*)
Optimització de les tècniques i tàctiques de
l'esquí alpí (*)
Seguretat esportiva III
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports d'hivern adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports d'hivern
Nombre total d'hores del bloc
Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
Durada del grau superior d'esquí alpí

20
30
25
45
25
10
155

10
20
15

45

30
50
40
45
25
10
200

20
25

10
25

30
50

70

80

150

70

90

160

25
210

15
220

40
430

10

10

20

5

15

20

15

25

40
60
200
930

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

2.6.1.2 Esquí de fons
Modalitat: esports d'hivern de grau mitjà
Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen
les proves d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les disciplines dels
esports d'hivern següents: esquí alpí, esquí de fons i surf de neu. (DOGC núm. 3764 de
19.11.2002)
Grau superior d'esquí de fons
Denominació: Grau superior d'esquí de fons
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor/a per cada 12
alumnes
Durada i estructura del currículum:
Crèdits
Bloc comú
Biomecànica de l'esport
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Total
d'hores

20

10

30
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Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l'esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Material d'esquí de fons III
Metodologia de l'ensenyament i de
l'entrenament de l'esquí de fons (*)
Optimització de les tècniques i tàctiques de
l'esquí de fons (*)
Seguretat esportiva III
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports d'hivern adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports d'hivern
Nombre total d'hores del bloc
Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
Durada del grau superior d'esquí de fons

30
25
45
25
10
155

20
15

45

50
40
45
25
10
200

20
15

10
20

30
35

60

70

130

50

70

120

25
170

15
185

40
355

10

10

20

5

15

20

15

25

40
60
200
855

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

2.6.1.3 Surf de neu
Modalitat: esports d'hivern de grau mitjà
Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen
les proves d'accés específiques dels títols de tècnic d'esport en les disciplines dels
esports d'hivern següents: esquí alpí, esquí de fons i surf de neu. (DOGC núm. 3764 de
19.11.2002)
Grau superior de surf de neu
Denominació: Grau superior de surf de neu
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor cada 12 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Crèdits
Bloc comú
Biomecànica de l'esport
Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
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Hores
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d'hores

20
30
25
45

10
20
15

30
50
40
45
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Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l’esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Material de surf de neu III
Metodologia de l'ensenyament i de
l'entrenament del surf de neu (*)
Optimització de les tècniques i tàctiques del
surf de neu (*)
Seguretat esportiva III
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports d'hivern adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports d'hivern
Nombre total d'hores del bloc
Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
Durada del grau superior de surf de neu

25
10
155

45

25
10
200

20
15

10
20

30
35

40

60

100

40

50

90

25
140

15
155

40
295

10

10

20

5

15

20

15

25

40
60
200
795

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

2.6.2 Modalitat: futbol i futbol sala
2.6.2.1 Futbol
Modalitat: futbol i futbol sala
Grau mitjà
Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats de
futbol i futbol sala.(DOGC núm. 4671 de 7/7/2006)
Grau superior de futbol
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 27/2/2016 )

2.6.2.2 Futbol sala
Modalitat: futbol i futbol sala
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Grau mitjà
Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats de
futbol i futbol sala.(DOGC núm. 4671 de 7/7/2006)
Grau superior de futbol
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 27/2/2016 )

2.6.3 Modalitat: handbol
Primer nivell del grau mitjà d’handbol
Grau mitjà
Decret 285/2007, de 24 de desembre, pel qual s'estableix el currículum i es regula la
prova específica d'accés del títol de tècnic/o tècnica d'esport en l'especialitat d'handbol.
(DOGC núm. 5037 de 28.12.2007)
Grau superior d'handbol
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)

2.6.4 Modalitat: muntanya i escalada
2.6.4.1 Primer nivell del grau mitjà de les especialitats d'escalada, muntanya
mitjana, descens de barrancs i alta muntanya i grau superior d'escalada
Modalitat: muntanya i escalada
Grau mitjà
Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs,
escalada i muntanya mitjana.(DOGC núm. 3994 de 23/10/2003)

Grau superior d'escalada
Denominació: grau superior d'escalada
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor cada 18 alumnes,
excepte en el crèdit següent, en què cal aplicar la relació que s'especifica:
Optimització de les tècniques de l'escalada
1 professor/a per cada 4 alumnes
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Durada i estructura del currículum:
Crèdits
Bloc comú
Biomecànica de l'esport
Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l'esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Conducció en l'escalada
Entrenament de l'escalada (*)
Optimització de les tècniques de l'escalada (*)
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports de muntanya i escalada adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports de muntanya i escalada
Nombre total d'hores del bloc
Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
Durada del grau superior d’escalada

Hores
teòriques

Hores
pràctiques

Total
d'hores

20
30
25
45
25
10
155

10
20
15

45

30
50
40
45
25
10
200

20
10
15
20
65

10
50
70
60
190

30
60
85
80
255

10

10

20

5

15

20

15

25

40
60
200
755

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

2.6.4.2 Segon nivell del grau mitjà de l'especialitat de muntanya mitjana i segon
nivell del grau mitjà de l'especialitat de descens de barrancs
Segon nivell del grau mitjà de l'especialitat de muntanya mitjana
Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs,
escalada i muntanya mitjana.(DOGC núm. 3994 de 23/10/2003)

Segon nivell del grau mitjà de l'especialitat de descens de barrancs
Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs,
escalada i muntanya mitjana.(DOGC núm. 3994 de 23/10/2003)
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2.6.4.3 Segon nivell del grau mitjà de l'especialitat d'alta muntanya i grau superior
d'alta muntanya
Segon nivell del grau mitjà de l'especialitat d'alta muntanya
Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les
proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs,
escalada i muntanya mitjana.(DOGC núm. 3994 de 23/10/2003)

Grau superior d'alta muntanya
Denominació: grau superior d'alta muntanya
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor cada 18 alumnes,
excepte en els crèdits següents, en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada
cas:
Formació tècnica de l'esquí de muntanya
Optimització de les tècniques de l'alpinisme

1 professor/a per cada 8 alumnes
1 professor/a per cada 4 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Crèdits
Bloc comú
Biomecànica de l'esport
Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l'esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya
II
Entrenament de l'alpinisme (*)
Formació tècnica de l'esquí de muntanya II (*)
Optimització de les tècniques de l'alpinisme (*)
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports de muntanya i escalada adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports de muntanya i escalada
Nombre total d'hores del bloc

Cicles esportius LOGSE i LOE

Hores
teòriques

Hores
pràctiques

Total
d'hores

20
30
25
45
25
10
155

10
20
15

45

30
50
40
45
25
10
200

20

10

30

10

35

45

10
5
20
65

55
40
50
190

65
45
70
255

10

10

20

5

15

20

15

25

40
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Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
Durada del grau superior d'alta muntanya

60
200
755

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

2.6.4.4 Grau superior d'esquí de muntanya
Grau superior d'esquí de muntanya
Denominació: grau superior d'esquí de muntanya
Relació professors/alumnes de les hores pràctiques: 1 professor cada 18 alumnes,
excepte en els crèdits següents, en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada
cas:
Formació tècnica de l'esquí de muntanya
Optimització de les tècniques de l'esquí de
muntanya

1 professor/a per cada 8
alumnes
1 professor/a per cada 8
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Crèdits
Bloc comú
Biomecànica de l'esport
Entrenament d'alt rendiment
Fisiologia de l'esforç
Gestió de l'esport
Psicologia de l'esport d'alt rendiment
Sociologia de l’esport d'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Desenvolupament professional III
Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya
II
Formació tècnica de l'esquí de muntanya II (*)
Entrenament de l'esquí de muntanya (*)
Optimització de les tècniques de l'esquí de
muntanya (*)
Nombre total d'hores del bloc
Bloc complementari
Els esports de muntanya i escalada adaptats
Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia
en els esports de muntanya i escalada
Nombre total d'hores del bloc
Nombre d'hores del projecte
Nombre d'hores del bloc de formació pràctica
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Hores
teòriques

Hores
pràctiques

Total
d'hores

20
30
25
45
25
10
155

10
20
15

45

30
50
40
45
25
10
200

20

10

30

10

35

45

5
20

40
50

45
70

10

55

65

65

190

255

10

10

20

5

15

20

15

25

40
60
200
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Durada del grau superior d'esquí de
muntanya

755

(*) Crèdits que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

3 Cicles d'ensenyaments esportius LOE
3.1 Desenvolupament, denominació, concreció i aplicació dels currículums dels
cicles d'ensenyaments esportius LOE
La denominació de cada cicle, el currículum, la durada de cada un dels crèdits,
l'organització, l'estructura i les hores destinades al mòdul de formació pràctica són els
que s'especifiquen en l'apartat Cicles d'ensenyaments esportius LOE (taules).
Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes
les hores presencials de les unitats formatives, incloses les hores de presència en els
centres de treball on es cursa el mòdul de formació pràctica. En cas de manca
d'assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l'avaluació continuada i són
d'aplicació, en matèria d'assistència, les normes que el centre tingui establertes a
aquest efecte, d'acord amb l'article 37 de la Llei 12/2009, d'educació, i els articles 24 i
25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, que la desplega.

3.2 Avaluació dels cicles d'ensenyaments esportius LOE
3.2.1 Criteris generals
L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles d'ensenyaments esportius és
contínua, ha d'atendre l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives, per
permetre una millor capitalització de la formació.
De manera general, l'avaluació dels alumnes de cicles d'ensenyaments esportius es fa
a partir de la constatació de l'assoliment de les capacitats expressades en la
competència general i en les competències professionals, personals i socials.
A l'inici del curs el centre ha d'informar els alumnes dels continguts del currículum
formatiu, de l'estructura per mòduls i unitats formatives, dels objectius generals del cicle
i dels resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació de cada mòdul i unitat formativa, així
com dels criteris generals d'avaluació, promoció de curs i superació del cicle.
El centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de
l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents
mòduls i unitats formatives (enunciats de proves escrites, graelles d'observació i altres).

3.2.2 Junta d'avaluació
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L'equip docent, integrat per tots els professors que imparteixen el cicle d'ensenyaments
esportius, constitueix la junta d'avaluació, encarregada de fer el seguiment dels
aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. L'organització i la presidència
de la junta d'avaluació corresponen al tutor o tutora del cicle, com també la
formalització de les actes corresponents.

3.2.3 Sessions d'avaluació
En les seves sessions, la junta d'avaluació ha d'analitzar, per a cada alumne,
l'aprenentatge en el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives
corresponents al cicle d'ensenyaments esportius en relació amb les competències
professionals, personals i socials i amb els objectius generals establerts en el
currículum.
La junta d'avaluació ha de fer durant el curs acadèmic un mínim de tres sessions
d'avaluació ordinàries, a més de l'avaluació final, amb excepció dels cicles que es
cursen de manera intensiva. En aquests casos, l'equip docent del cicle ha de
determinar el nombre de sessions d'avaluació ordinàries, que com a mínim ha de ser
de dues, una a l'inici i una altra al final. D'altra banda, la junta d'avaluació pot reunir-se
quan calgui per avaluar i proposar la certificació dels alumnes que es matriculen per
mòduls solts o unitats formatives.
En cada sessió de junta d'avaluació s'han de qualificar les unitats formatives/mòduls
d'ensenyaments esportius que hagin finalitzat i s'hi ha d'incorporar, si és el cas, les
qualificacions que corresponguin a les segones convocatòries de recuperació.
Les qualificacions s'han de reflectir a l'acta d'avaluació d'acord amb el model "Actes
d'avaluació. Ensenyaments esportius" i s'han de traslladar a l'expedient acadèmic.
En el cas de les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la reunió
de la junta, en la sessió de la junta d'avaluació es podrà donar informació orientativa
sobre la progressió dels aprenentatges de l'alumne.

3.2.4 Informació als alumnes
El tutor o tutora del cicle d'ensenyaments esportius ha d'informar per escrit a cada
alumne, o als seus representants legals, dels acords de cada sessió d'avaluació que
l'afecten, incloent-hi les qualificacions obtingudes, si n'hi ha. També l'ha d'informar per
escrit, individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta d'avaluació,
respecte al seu aprofitament i aprenentatge, amb referència als objectius que cal
assolir i sobre la qualificació obtinguda dels crèdits avaluats.

3.2.5 Avaluació de les unitats formatives
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L'avaluació s'ha de fer tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris
d'avaluació de les unitats formatives. Els centres han de generar registres d'avaluació
on es concreti, per a cada alumne, el grau d'assoliment de cada resultat d'aprenentatge
de les unitats formatives. Aquests registres, com la resta de documentació acadèmica,
han d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació.

3.2.6 Avaluació dels mòduls d'ensenyaments esportius
La superació del mòdul d'ensenyaments esportius s'obté amb la superació de les
unitats formatives que el componen.
Els mòduls superats acrediten les unitats de competència a les quals estan associats,
d'acord amb la relació establerta en el perfil professional del títol.

3.2.7 Avaluació del mòdul de projecte
L'equip docent, de manera col·legiada, integrat per un mínim de tres professors que
hagin impartit en el centre els ensenyaments corresponents el grau superior de
l'especialitat esportiva que es tracti, ha d'avaluar i qualificar el projecte final de cada
alumne inclòs en els cicles del grau superior d'ensenyaments esportius.
El mòdul de projecte s'avalua positivament quan l'equip docent apreciï que l'alumne ha
assolit en un grau suficient els resultats d'aprenentatge en relació amb els objectius
generals del cicle. En cas contrari, l'avaluació ha de ser negativa.

3.2.8 Avaluació del mòdul de formació pràctica (MFP)
L'avaluació del mòdul de formació pràctica correspon a la junta d'avaluació del centre
educatiu. L'avaluació del mòdul de formació pràctica és continuada durant l'estada de
l'alumne a l'empresa, entitat o institució.
En acabar aquest mòdul, la persona responsable de la formació a l'empresa, entitat o
institució, valora l'evolució de l'alumne, mitjançant un informe que ha d'incorporar al
quadern de pràctiques.
L'avaluació del mòdul de formació pràctica ha de tenir en compte la valoració feta per
l'empresa, entitat o institució, i prendre com a referència els resultats d'aprenentatge,
els criteris d'avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb
l'empresa, entitat o institució col·laboradora.
A l'hora de determinar la idoneïtat de l'alumne, el tutor o tutora del cicle i la persona
responsable d'aquesta formació a l'empresa han de tenir en compte la valoració que
l'alumne en fa, i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa ha de quedar
recollida en el quadern de practiques del pla d'activitats Qbid.

Cicles esportius LOGSE i LOE

27/74

El centre ha d'haver impartit l'especialitat esportiva de la qual es proposa avaluar.

3.2.9 Recuperació de les unitats formatives
Els alumnes disposen d'una convocatòria extraordinària de recuperació, d'acord amb la
planificació de les activitats de recuperació establertes pel centre en la programació
curricular del cicle d'ensenyaments esportius. La presentació a les convocatòries
extraordinàries és voluntària. L'alumne que no s'hi presenti no perdrà la convocatòria a
efectes del còmput màxim i constarà a efectes d'avaluació final com a "No presentat"
(NP).
Cada professor o professora ha d'establir les estratègies de recuperació, que poden
consistir en activitats puntuals o continuades, previstes en la programació de cada
unitat formativa. En tot cas, els alumnes han de ser informats de les activitats que han
de dur a terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les
dates en què es faran les avaluacions extraordinàries corresponents.

3.2.10 Avaluació final
La sessió d'avaluació final dels alumnes s'ha de desenvolupar en acabar les activitats
lectives de tots els mòduls. S'ha de fer també una sessió d'avaluació extraordinària per
als alumnes que, d'acord amb la sessió d'avaluació final, hagin de superar unitats
formatives pendents. En el moment que un alumne tingui superats tots els mòduls del
cicle té dret a sol·licitar l'expedició del títol corresponent.

3.2.11 Valoració del curs
Finalitzat el curs, l'equip docent ha de valorar el funcionament general del curs, pel que
fa al desplegament curricular (programacions, desplegament del currículum,
organització del cicle i projecte final, si n'hi ha), desenvolupament del mòdul de
formació pràctica, instal·lacions i equipaments, horaris, qualificacions i tots aquells
aspectes que es considerin pertinents. D'aquesta valoració, l'equip docent n'ha de fer
un informe de proposta de millores per incorporar-les, si escau, a la planificació del
cicle d'ensenyaments esportius del curs següent.

3.2.12 Qualificacions
En els paràgrafs següents es donen indicacions sobre els diversos aspectes de
l'avaluació i la qualificació dels alumnes dels cicles d'ensenyaments esportius. Les
qualificacions obtingudes per cada alumne es recullen necessàriament a l'expedient
acadèmic, sens perjudici d'emplenar les actes de les sessions d'avaluació.
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a. Qualificació final de les unitats formatives. Inalterabilitat de les qualificacions
positives
Les unitats formatives i els mòduls d'ensenyaments esportius superats mantenen
la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva
atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per
millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones
convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació
positiva.
b. Qualificació del mòdul de formació pràctica (MFP)
La qualificació del MFP s'expressa en els termes "apte" o "no apte". Ha d'anar
acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les
competències professionals recollides en el quadern de pràctiques en el pla
d'activitats del Qbid en els termes de "molt bona", "bona o bé", "suficient" en el
cas de "apte", i de "passiva" o "negativa" en el cas de "no apte", i s'hi poden afegir
observacions.
c. Mòduls convalidats
Els mòduls convalidats per haver superat altres estudis s'han de qualificar amb
l'expressió "convalidat" (C). El procediment de convalidacions s'especifica en
l'apartat Convalidació d'estudis.
d. Crèdits exempts
En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul de formació pràctica (MFP)
en centres de treball, aquest s'ha de qualificar amb l'expressió "exempt" (xm). En
el cas d'haver obtingut l'exempció parcial del mòduls d'FP, aquest s'ha de
qualificar com a "apte" o "no apte", segons el que correspongui.
Així mateix, els mòduls associats a una unitat de competència professional
acreditada per mitjà de les convocatòries d'acreditació de competències dels títols
de tècnic/a o tècnic/a superior s'han de qualificar com a "exempts" (xm).
e. Qualificació dels mòduls
La qualificació final de cada mòdul d'ensenyaments esportius s'obté, amb un
decimal, com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa,
en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna de les unitats d'acord
amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent. Es consideren positives les
qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les restants. Si l'alumne abandona
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algun dels mòduls es fa constar com a "no presentat" (NP) als registres de
qualificacions i consumeix convocatòria.
f. Valoració i qualificació final del grau mitjà i del grau superior dels cicles
d'ensenyaments esportius
Per superar el cicle d'ensenyaments esportius cal superar tots els mòduls que el
componen. La qualificació final del cicle d'ensenyaments esportius, que s'expressa
amb dos decimals, s'obté com a mitjana ponderada, en funció de la càrrega
lectiva, de les qualificacions de cada mòdul d'ensenyaments esportius.
La qualificació final del grau mitjà és la mitjana ponderada, en funció de la càrrega
lectiva, de les qualificacions obtingudes en el cicle inicial i en el cicle final del grau
mitjà.
En el càlcul de la qualificació final del nivell o grau no s'han de tenir en compte les
qualificacions "apte", "exempt" o "convalidat".
La nota final del cicle de grau superior s'expressa amb un sol decimal i queda
conformada en un 80% pel valor de la qualificació corresponent al conjunt dels
diferents mòduls i en un 20% per la nota obtinguda en el projecte final. La
qualificació corresponent al conjunt dels diferents mòduls s'expressa amb un sol
decimal i és la que resulti d'obtenir la mitjana ponderada de les notes assolides per
l'alumne en els diferents mòduls. La nota obtinguda en el projecte final s'expressa
també amb un sol decimal.
En el cas de mòduls o unitats formatives superats que tinguin la mateixa
denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, la qualificació
obtinguda en el primer cicle en el qual s'ha cursat es traslladarà als altres.
g. Matrícula d'honor
A l'alumne que obtingui una qualificació final del cicle de grau superior igual o
superior a 9 se li pot consignar la menció de "matrícula d'honor" (MH) en les
observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el
certificat d'estudis complets. Es pot concedir una matrícula d'honor per cada vint
alumnes sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle de grau
superior, i una altra si en resulta una fracció sobrant. Amb aquests efectes,
s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els que han cursat els mòduls
necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no.
La menció matrícula d'honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i
preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.

3.2.13 Repetició de mòduls
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Els alumnes poden presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un
mateix mòdul un màxim de quatre vegades, a excepció del MFP, que es pot avaluar un
màxim de dues vegades. Computen tant les convocatòries ordinàries com les
extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A
l'alumne que no s'hi presenti no se li comptarà la convocatòria a efectes del còmput
màxim i constarà a efectes d'avaluació final com a "no presentat" (NP).
Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter
excepcional l'alumne pot sol·licitar dues convocatòries addicionals, de caràcter
extraordinari, al director o directora del centre; el director ha de resoldre aquestes
sol·licituds de manera motivada.
En el cas d'esgotar les sis convocatòries, si l'alumne vol finalitzar els seus estudis
disposarà d'una sola oportunitat per superar la unitat formativa, davant un tribunal
designat, previ informe del centre.

3.2.14 Centres amb procés rotatori de matriculació de cicles
Els centres que tinguin autoritzat un procés rotatori de matriculació en alguns cicles
d'ensenyaments esportius han d'informar l'alumne d'aquesta peculiaritat abans que es
matriculi, especialment del fet que les unitats formatives no superades que no
s'imparteixin durant el curs següent els haurà de cursar en un altre centre o esperar
que es tornin a impartir.

3.3 Incorporació d'alumnes als cicles d'ensenyaments esportius LOE
L'accés al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments esportius es regula d'acord
amb el que disposa el Decret 25/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació
general dels ensenyaments esportius de règim especial. A aquests ensenyaments s'hi
accedeix amb la titulació acadèmica de suficient i la prova específica d'accés o el mèrit
esportiu. Tanmateix, la casuística de situacions singulars que permeten l'accés als
ensenyaments esportius és molt diversa i s'ha sistematitzat en l'apartat Accés als cicles
d'ensenyaments esportius.
L'alumne pot cursar els mòduls del bloc comú i de qualsevol titulació LOE sempre que
disposi dels requisits d'accés corresponents a alguna dels títols LOE.
Es recorda que sigui quin sigui el supòsit d'accés als cicles d'ensenyaments esportius,
el personal, ja sigui docent o no docent, no pot cursar cicles en el mateix centre
educatiu on presti serveis.

3.4 Convalidació d'estudis
3.4.1 Convalidacions entre ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions
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oficials
Quan l'alumne sol·liciti convalidacions cal que les trameti al Consell Superior d'Esports.

3.4.2 Convalidacions de mòduls d'ensenyaments esportius pel fet de tenir unitats
de competència acreditades
Els alumnes que tinguin acreditada oficialment, per administracions laborals Servei
d’ocupació de Catalunya o educatives, alguna unitat de competència que formi part del
Catàleg nacional de qualificacions professionals tindran convalidats els mòduls
professionals corresponents que s'estableixen en la norma que regula cada títol.
La sol·licitud d'aquesta convalidació s'ha d'adreçar al centre educatiu i cal aportar algun
dels documents següents:
●

●

●

●

Certificat de professionalitat emès per l'administració laboral competent.
Certificat d'acreditació parcial d'unitats de competència del certificat de
professionalitat emès per l'administració laboral competent.
Notificació de resolució d'unitats de competència acreditades del certificat de
professional emès per l'administració laboral competent.
Certificat d'acreditació de competències d'acord amb el procediment que
s'estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral.

3.4.3 Reconeixement de crèdits d'estudis universitaris
El Departament d'Ensenyament (mitjançant la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial), el Departament d'Economia i
Coneixement (per mitjà de la Direcció General d'Universitats) i les universitats de
Catalunya tenen establert un acord per al reconeixement de crèdits d'estudis
universitaris als alumnes que accedeixen a estudis universitaris havent cursat
ensenyaments de cicles de grau superior; la Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya s'encarrega de publicar la relació de tots els
reconeixements de crèdits vigents durant el curs, que es pot consultar en el següent
enllaç: Reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior.

3.5 Documentació acadèmica dels cicles d'ensenyaments esportius LOE
3.5.1 Documents oficials d'avaluació
Són documents oficials d'avaluació o documentació acadèmica oficial referida a
l'alumne:
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●

●

●

●

l'expedient acadèmic
les actes d'avaluació
l'informe d'avaluació individualitzat
els certificats oficials de continguts de l'expedient acadèmic

3.5.2 Models
L'expedient acadèmic de l'alumne s'ha d'ajustar al model "Expedient acadèmic.
Ensenyaments esportius". S'hi ha de fer constar, entre altres dades, les qualificacions
obtingudes per l'alumne, d'acord amb les actes de les sessions d'avaluació en què
s'atorguen qualificacions finals a crèdits, mòduls i/o projecte.
Les actes d'avaluació s'han d'ajustar al model "Acta d'avaluació. Ensenyaments
esportius". Els informes d'avaluació individualitzats s'han d'ajustar al que s'indica més
avall.
Els certificats oficials de continguts de l'expedient acadèmic s'han d'ajustar al model
"Expedient acadèmic. Ensenyaments esportius" o al model "Certificats d'estudis.
Ensenyaments esportius", segons escaigui.

3.5.3 Trasllat d'un alumne entre centres sense haver finalitzat un cicle
Quan un alumne es traslladi a un altre centre sense haver finalitzat el nivell o el grau, el
centre d'origen ha de trametre al de destinació, quan aquest ho sol·liciti, un certificat de
l'expedient acadèmic segons el model "Expedient acadèmic. Ensenyaments esportius".
Juntament amb aquest certificat s'han de trametre l'informe d'avaluació individualitzat i
el certificat d'estudis parcials de grau mitjà o de grau superior, segons el cas, d'acord
amb el model "Certificats d'estudis. Ensenyaments esportius".
El centre de destinació ha de traslladar a l'expedient acadèmic de l'alumne les
qualificacions i la durada de tots els crèdits/mòduls superats en el centre d'origen i ha
de posar l'informe d'avaluació individualitzat a disposició del tutor o tutora del cicle al
qual s'incorpori l'alumne.

3.5.4 Contingut de l'informe d'avaluació individualitzat
Per tal de garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge, l'informe d'avaluació
individualitzat que correspon elaborar al tutor o tutora a partir de les dades facilitades
pels professors dels crèdits/mòduls ha de contenir, almenys, els elements següents:
●

apreciació sobre el grau de consecució dels objectius terminals dels diferents
crèdits o mòduls;
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●

●

●

apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts dels diferents crèdits o
mòduls;
qualificacions parcials o valoracions de l'aprenentatge, si se n'han produït;
mesures educatives complementàries aplicades, si escau.

3.6 Cicles d'ensenyaments esportius LOE (taules)
Per a cada cicle d'ensenyaments esportius s'indica la denominació, la durada,
l'estructura i l'organització del currículum, la relació d'alumnes i professors en les hores
de pràctiques, i l'estructura de les hores destinades al mòdul de formació pràctica.

3.6.1 Modalitat: atletisme
Cicle inicial de grau mitjà d'atletisme
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a en atletisme
Relació de professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes.
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d’accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva

Total d'hores
120
30
30
10
10
80

Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Metodologia de l'ensenyament de l'atletisme (*)
Organització d'activitats d'iniciació en l'atletisme (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial d'atletisme

100
15
115
230
430

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà d'atletisme
Denominació: Cicle final de tècnic/a en atletisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Cicles esportius LOGSE i LOE

Total d'hores
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Bloc comú
Bases de l’aprenentatge esportiu
Bases de l’entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
Perfeccionament tècnic en carreres i marxes (*)
Perfeccionament tècnic de salts (*)
Perfeccionament tècnic en llançament i proves combinades (*)
Reglament
Entrenament condicional en l'atletisme (*)
Organització en l'atletisme
Atletisme adaptat
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final d'atletisme

50
45
55
15
40
20
20
150
395
575

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle de grau superior d'atletisme
Denominació: Cicle de tècnic/a esportiu superior en atletisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Bloc comú
Factors fisiològics de l'alt rendiment
Factors psicosocials de l'alt rendiment
Formació de formadors esportius
Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Tècnica i entrenament en velocitat, relleus i tanques (*)
Tècnica i entrenament en mig fons, fons i obstacles (*)
Tècnica i entrenament en llançament i proves combinades (*)
Tècnica i entrenament en salts (*)
Planificació tècnica i condicional en l'atletisme (*)
Organització i gestió en l'atletisme
Projecte (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle de grau superior d'atletisme

Cicles esportius LOGSE i LOE

Total d'hores
70
50
50
50
220
40
40
95
60
60
30
60
190
575
795
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(*) Mòduls que només es poden cursar després dels mòduls del bloc comú.

3.6.2 Modalitat: bàsquet
Cicle inicial de grau mitjà de bàsquet
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en bàsquet.
Relació de professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes.
Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
105

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc

30
30
10
10
80

Bloc específic
Formació del jugador en etapes inicials
Direcció d'equips en etapes inicials
Ensenyament del bàsquet
Tàctica d'atac i defensa en etapes inicials
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de bàsquet

32
22
23
18
150
245
430

Cicle final de grau mitjà de bàsquet
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en bàsquet
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

Total d'hores

Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de bàsquet

Cicles esportius LOGSE i LOE

395
575
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Grau superior de bàsquet
Denominació: Cicle de tècnic/a esportiu superior en bàsquet
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Total d'hores
Factors fisiològics de l'alt rendiment
70
Factors psicosocials de l'alt rendiment
50
Formació de formadors esportius
50
Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment
50
Nombre total d'hores del bloc
220
Bloc complementari
Nombre total d'hores del bloc
575
Durada del cicle de grau superior de bàsquet
755

3.6.3 Modalitat: busseig esportiu
Cicle inicial de grau mitjà de busseig esportiu amb escafandre autònom
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en busseig esportiu amb escafandre
autònom
Relació de professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Organització d’activitats de descobriment i conducció de
busseig esportiu

1 professor/a per cada 6
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Entorn natural del busseig esportiu
Organització d'activitats de descobriment i conducció de busseig
esportiu
Conducció subaquàtica(*)
Formació pràctica

Cicles esportius LOGSE i LOE

Total d'hores
240
30
30
10
10
80
10
23
32
140
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Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de busseig esportiu amb escafandre
autònom

205
525

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de busseig esportiu amb escafandre autònom
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en busseig esportiu amb escafandre
autònom
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Programació de la formació de busseig esportiu
Instrucció en el nivell bàsic de busseig esportiu
Instrucció en el nivell avançat de busseig esportiu
Seguretat en els cursos de busseig esportiu

1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 8 alumnes
1 professor/a per cada 8 alumnes
1 professor/a cada 8 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

Total d'hores

Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Escola de busseig esportiu
Programació de la formació en el busseig esportiu
Instrucció en el nivell bàsic de busseig esportiu (*)
Instrucció en el nivell avançat de busseig esportiu (*)
Seguretat en els cursos de busseig esportiu
Preparació física del bussejador esportiu (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de busseig esportiu amb escafandre
autònom

60
70
20
20
10
180
30
30
50
60
25
15
210
420
600

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

3.6.4 Modalitat: esgrima
Cicle inicial de grau mitjà d'esgrima
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu/iva en esgrima
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Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Tècnica d'espasa
Tècnica de floret
Tècnica de sabre

1 professor/a per cada 20 alumnes
1 professor/a per cada 20 alumnes
1 professor/a per cada 20 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva

Total d'hores
70
30
30
10
10
80

Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Tècnica d'espasa (*)
Tècnica de floret (*)
Tècnica de sabre (*)
Didàctica en la iniciació en l'esgrima (*)
Reglament, historia i material
Organització d'esdeveniments
Formació pràctica

30
30
30
20
15
10
115
250
400

Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial d'esgrima
(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà d'esgrima
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en esgrima
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes.
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

Total d'hores

Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic

Cicles esportius LOGSE i LOE
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Escola de l'esgrima
Preparació física de l'esgrimidor (*)
Esgrima adaptada
Organització d'esdeveniments
Tècnica d'espasa (*)
Tècnica de floret (*)
Tècnica de sabre (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final d'esgrima

20
20
30
20
45
45
45
200
425
605

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

3.6.5 Modalitat: espeleologia
Cicle inicial de grau mitjà d’espeleologia
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en espeleologia
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Conducció per itineraris d’iniciació en l'espeleologia 1 professor/a per cada 6 alumnes
Materials i instal·lacions d'espeleologia
1 professor/a per cada 6 alumnes
Metodologia de l'ensenyament de l'espeleologia
1 professor/a per cada 15 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Total d'hores
Prova específica d'accés
120
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
30
Primers auxilis
30
Activitat física adaptada i discapacitat
10
Organització esportiva
10
Nombre total d’hores d’aquest bloc
80
Bloc específic
Conducció per itineraris d’iniciació en l'espeleologia (*)
40
Materials i instal·lacions d'espeleologia
40
Metodologia de l'ensenyament de l'espeleologia (*)
0
Organització d’activitats i esdeveniments
10
Formació pràctica
120
Nombre total d’hores d’aquest bloc
250
Durada del cicle inicial d'espeleologia
450
(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicles esportius LOGSE i LOE
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Cicle final de grau mitjà d'espeleologia
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en espeleologia
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Escola d'espeleologia
Perfeccionament tècnic de l'espeleologia
Disseny d’itineraris i organització d'esdeveniments de
tecnificació
Conducció i guiatge per cavitats amb curs hídric actiu

1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 6
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 6
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

Total d'hores
90

Nombre total d’hores d’aquest bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
Escola d'espeleologia
Perfeccionament tècnic de l'espeleologia (*)
Preparació física de l'espeleòleg (*)
Disseny d’itineraris i organització d'esdeveniments de tecnificació
Conducció i guiatge per cavitats amb curs hídric actiu (*)
Formació pràctica
Nombre total d’hores d’aquest bloc
Durada del cicle final d'espeleologia

30
60
30
70
60
170
420
690

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

3.6.6 Modalitat: hípica
Cicle inicial d'hípica
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en disciplines hípiques de salt, doma i
concurs complet i disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Transport i manteniment físic del cavall a terra

Cicles esportius LOGSE i LOE

1 professor/a per cada 15 alumnes
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Hipologia
Metodologia de l'ensenyament de l'hípica
Acompanyament per itineraris a cavall

1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
240

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc

30
30
10
10
80

Bloc específic
Transport i manteniment físic del cavall a terra
Hipologia
Metodologia de l'ensenyament de l'hípica (*)
Acompanyament per itineraris a cavall (*)
Esdeveniments hípics
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial d'hípica

30
30
70
50
20
100
300
620

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en disciplines hípiques de salt, doma i
concurs complet
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Ensenyament i tecnificació hípica
Bases de l'entrenament esportiu del cavall
Preparació física del genet
Paraeqüestre
Perfeccionament tècnic en salt
Perfeccionament tècnic en doma
Perfeccionament tècnic en concurs complet

1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 10 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat

Cicles esportius LOGSE i LOE

Total d'hores
180
60
70
20
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Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

20
10
180

Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Ensenyament i tecnificació hípica (*)
Bases de l'entrenament esportiu del cavall (*)
Preparació física del genet (*)
Paraeqüestre
Organització d'esdeveniment hípics
Perfeccionament tècnic en salt (*)
Perfeccionament tècnic en doma (*)
Perfeccionament tècnic en concurs complet (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i
concurs complet

30
30
15
25
15
50
50
45
210
470
830

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de disciplines hípiques de resistència, orientació i
turisme eqüestre
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en disciplines hípiques de resistència,
orientació i turisme eqüestre
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Ensenyament i tecnificació hípica
Bases de l'entrenament esportiu del cavall
Preparació física del genet
Paraeqüestre
Perfeccionament tècnic en raid
Perfeccionament tècnic en trec
Organització d'itineraris eqüestres

1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 10 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores

Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Ensenyament i tecnificació hípica (*)
Bases de l'entrenament esportiu del cavall (*)

Cicles esportius LOGSE i LOE

60
70
20
20
10
180
30
30
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Preparació física del genet (*)
Paraeqüestre
Organització d'esdeveniments hípics
Perfeccionament tècnic en raid (*)
Perfeccionament tècnic en trec (*)
Organització d'itineraris eqüestres
Medi natural
Formació pràctica

15
25
15
45
45
45
20
210
480

Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de disciplines hípiques de resistència,
orientació i turisme eqüestre

660

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle de grau superior d’hípica
Denominació: tècnic/a esportiu superior en hípica.
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Preparació física del genet o de l'amazona
Entrenament esportiu/condicional del cavall d'alt
rendiment esportiu
Entrenament tècnic i tàctic en hípica
Direcció tècnica en competicions hípiques d'alt
rendiment esportiu
Projecte

1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Prova específica d'accés
Bloc comú
Factors fisiològics de l'alt rendiment
Factors psicosocials de l'alt rendiment
Formació de formadors esportius
Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Planificació i programació de l'alt rendiment en hípica
Preparació física del genet o de l'amazona (*)
Entrenament esportiu/condicional del cavall d'alt rendiment esportiu
(*)
Direcció i gestió d'un centre eqüestre
Entrenament tècnic i tàctic en hípica (*)
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Total d'hores
200
70
50
50
50
220
40
40
100
20
100
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Direcció tècnica en competicions hípiques d'alt rendiment esportiu (*)
Organització de competicions hípiques d'alt rendiment esportiu
Projecte (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle de grau superior d'hípica

100
40
60
230
730
1.150

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels mòduls del bloc comú.

3.6.7 Modalitat: judo i defensa personal
Cicle inicial de grau mitjà de judo i defensa personal
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en judo i defensa personal
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Requisit específic d'accés: tenir acreditació cinturó negre primer Dan
de judo
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Ensenyament de judo i defensa personal (*)
Organització d'activitats i esdeveniments de judo i defensa personal
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de judo i defensa personal

Total d'hores
360
30
30
10
10
80
65
15
150
230
670

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de judo i defensa personal
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu/iva en judo i defensa personal
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Requisit específic d'accés: tenir l'acreditació de cinturó negre segon
Dan de judo
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
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Total d'hores
240
60
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Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

70
20
20
10
180

Bloc específic
Formació i tecnificació en judo i defensa personal (*)
Judo adaptat
Entrenament en judo i defensa personal (*)
Organització i gestió d'activitats de judo i defensa personal
Defensa personal (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de judo i defensa personal

60
30
80
30
30
220
450
870

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle de grau superior de judo i defensa personal
Denominació: tècnic/a esportiu/iva superior en judo i defensa personal
Relació de professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor/a per cada 30 alumnes
Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Requisit específic d'accés: tenir l'acreditació de cinturó negre segon
Dan de judo
Bloc comú
Factors fisiològics de l'alt rendiment
Factors psicosocials de l'alt rendiment
Formació de formadors esportius
Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de judo i defensa personal

Total d'hores
360
70
50
50
50
220
555
1.135

3.6.8 Modalitat: piragüisme
Cicle inicial de piragüisme
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en piragüisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Tècnic en aigües braves
1 professor/a per cada 10 alumnes
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Tècnic de caiac polo

1 professor/a per cada 15 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
120

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc

30
30
10
10
80

Bloc específic
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de piragüisme

250
450

Cicle final de grau mitjà de piragüisme en aigües braves
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en piragüisme en aigües braves
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Perfeccionament tècnic en piragüisme d'aigües braves
Seguretat, lectura i material tècnic en piragüisme
d'aigües braves

1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
120

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de piragüisme en aigües braves

430
730

Bloc específic

Cicle final de grau mitjà de piragüisme en aigües tranquil·les
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en piragüisme en aigües tranquil·les
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d’aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s’especifica en cada cas:
Maneig d’embarcacions d'esbarjo
1 professor/a per cada 15 alumnes
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Durada i estructura del currículum:
Mòduls
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport

Hores totals

Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de piragüisme en aigües tranquil·les

420
600

Bloc específic

Cicle final de grau mitjà de piragüisme guia recreatiu en aigües braves
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en piragüisme guia recreatiu en aigües
braves.
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Perfeccionament tècnic en caiac
Expedició, logística i materials
Seguretat en itineraris guiats

1 professor/a per cada 10 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes
1 professor/a per cada 15 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
240

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de piragüisme guia recreatiu en aigües
braves

500
920

3.6.9 Modalitat: salvament i socorrisme
Cicle inicial de grau mitjà de salvament i socorrisme
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Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu en salvament i socorrisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Seguretat i intervenció en instal·lacions
aquàtiques

1 professor/a per cada 20
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores
120

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc

30
30
10
10
80

Bloc específic
Instal·lacions aquàtiques i materials
Metodologia de salvament i socorrisme (*)
Organització d'esdeveniments d'iniciació en salvament i socorrisme
Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de salvament i socorrisme

20
65
25
65
115
295
495

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de salvament i socorrisme
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en salvament i socorrisme
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Seguretat i intervenció en espais aquàtics
naturals

1 professor/a per cada 20
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores

Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
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Escola de salvament i socorrisme
Preparació física del socorrista (*)
Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme (*)
Organització d'esdeveniments de tecnificació en salvament i
socorrisme
Espais aquàtics i materials
Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de salvament i socorrisme

30
30
50
30
60
90
190
480
660

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle de grau superior de salvament i socorrisme
Denominació: tècnic/a esportiu superior en salvament i socorrisme.
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes.
Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores

Bloc comú
Factors fisiològics de l'alt rendiment
Factors psicosocials de l'alt rendiment
Formació de formadors esportius
Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Planificació i programació de l'alt rendiment en salvament i
socorrisme
Entrenament en salvament i socorrisme (*)
Gestió del centre de salvament i socorrisme
Organització d'esdeveniments de salvament i socorrisme (*)
Projecte (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle de grau superior de salvament i socorrisme

70
50
50
50
220
60
70
80
95
100
250
655
875

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels mòduls del bloc comú.

3.6.10 Modalitat: vela
Cicle inicial de grau mitjà de vela amb aparell fix i aparell lliure
Denominació: Cicle inicial de tècnic/a esportiu/iva en vela amb aparell fix i aparell lliure
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
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en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Seguretat de navegació i conservació de materials

1 professor/a per cada 6 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Hores totals
220

Prova específica d'accés
Bloc comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva
Nombre total d'hores del bloc

30
30
10
10
80

Bloc específic
Formació tècnica (*)
Seguretat de navegació i conservació de materials
Metodologia de la vela i la iniciació a la competició (*)
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle inicial de vela amb aparell fix i lliure

45
35
40
80
200
500

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de vela amb aparell fix
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en vela amb aparell fix
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d'aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s'especifica en cada cas:
Seguretat en la navegació a vela
Vela adaptada
Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell
fix
Preparació del material d'aparell fix

1 professor/a per cada 6 alumnes
1 professor/a per cada 6 alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 6 alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Total d'hores

Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc
Bloc específic
Escola de vela
Competicions i esdeveniments de vela
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Seguretat en la navegació a vela
Preparació física del regatista (*)
Vela adaptada
Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell fix (*)
Preparació del material d’aparell fix
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de vela en aparell fix

80
30
15
40
40
150
420
600

(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

Cicle final de grau mitjà de vela amb aparell lliure
Denominació: Cicle final de tècnic/a esportiu en vela amb aparell lliure
Relació professors/alumnes per impartir continguts amb resultats d’aprenentatge de
caràcter procedimental: 1 professor cada 30 alumnes, excepte en els mòduls següents,
en què cal aplicar la relació que s’especifica en cada cas:
Seguretat en la navegació a vela
Vela adaptada
Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell
lliure
Preparació del material d’aparell lliure

1 professor/a per cada 6
alumnes
1 professor/a per cada 6
alumnes
1 professor/a per cada 15
alumnes
1 professor/a per cada 6
alumnes

Durada i estructura del currículum:
Mòduls

Hores totals

Bloc comú
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
Esport adaptat i discapacitat
Organització i legislació esportiva
Gènere i esport
Nombre total d'hores del bloc

60
70
20
20
10
180

Bloc específic
Escola de vela
Competicions i esdeveniments de vela
Seguretat en la navegació a vela
Preparació física del regatista (*)
Vela adaptada
Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell lliure (*)
Posada a punt del material d’aparell lliure
Formació pràctica
Nombre total d'hores del bloc
Durada del cicle final de vela en aparell lliure

50
15
80
30
15
40
40
150
420
600
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(*) Mòduls que només es poden cursar després dels crèdits del bloc comú.

4 Aspectes comuns als cicles d'ensenyaments esportius LOGSE i LOE
4.1 Accés als cicles d'ensenyaments esportius
L'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments esportius es
regula d'acord amb el que disposa el Decret 25/2014, de 25 de febrer, pel qual
s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial. A
aquests ensenyaments s'hi accedeix amb la titulació acadèmica suficient i la prova
específica d'accés o el mèrit esportiu.

4.1.1 Accés al primer nivell o cicle inicial del grau mitjà d'ensenyaments esportius
de qualsevol especialitat esportiva
Per accedir al primer nivell o cicle inicial d'aquests ensenyaments cal disposar del
requisit acadèmic i del requisit esportiu.
a. Requisit acadèmic
Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà dels ensenyaments
esportius l'alumne ha de tenir alguna de les acreditacions acadèmiques següents:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria
Títol de tècnic/a auxiliar (FP1)
Títol de tècnic/a
Haver superat els dos primers cursos del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o bé
tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt d'aquests dos cursos
Haver superat el primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
Haver superat un mòdul professional 2 o 3 experimental.
Haver superat, dins els ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics, el tercer
curs del pla de 1963 o el segon curs de comuns experimental.
Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà
(CAS).
Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun
dels anteriors.
Qualsevol de les acreditacions acadèmiques que s'estableixen per a l'accés als
cicles de grau superior d'ensenyaments esportius.
L'alumne també pot acreditar coneixements acadèmics per a l'accés al primer
nivell o cicle inicial de grau mitjà dels ensenyaments esportius per la superació
d'una de les proves següents:

●

Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de grau mitjà de tècnic
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●

●

●

●

●

esportiu i a les formacions esportives de nivell 1, que regula l'Ordre ECD/158/2014
, de 5 de febrer.
Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de tècnic
esportiu superior i a les formacions esportives de nivell 3, que regula l'Ordre
ECD/158/2014, de 5 de febrer.
Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional o d'arts
plàstiques i disseny (o haver-ne superat la part comuna) o haver superat el curs de
formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior,
que té l'efecte de l'exempció d'aquesta prova d'accés.
Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional o
d'arts plàstiques i disseny o haver superat les parts comunes d'aquesta prova.
Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (superació total de la
prova).
Prova d'accés als mòduls professionals 2 o 3.

b. Requisit esportiu
Haver superat la prova específica d'accés al primer nivell o cicle inicial o disposar
del requisit esportiu d'accés als ensenyaments esportius de la modalitat o
l'especialitat esportiva, que es regula en el decret de currículum corresponent.

4.1.2 Accés al segon nivell o cicle final del grau mitjà d'ensenyaments esportius
de qualsevol especialitat esportiva
Per accedir al segon nivell o cicle final d'aquests ensenyaments cal complir un requisit
acadèmic i, en els casos en què s'estableixi, un requisit o mèrit esportiu.
a. Requisit acadèmic
Haver superat el primer nivell o cicle inicial del grau mitjà de la modalitat o
especialitat esportiva corresponent.
b. Requisit esportiu
En els casos en què s'estableixi, haver superat la prova específica d'accés al
segon nivell o cicle final o disposar del requisit esportiu d'accés als ensenyaments
esportius de la modalitat o l'especialitat esportiva, que es regula en el decret de
currículum corresponent.

4.1.3 Accés al cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de qualsevol
especialitat esportiva
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Per accedir al grau superior d'aquests ensenyaments cal reunir un requisit acadèmic i,
en els casos en què s'estableixi, un requisit esportiu.
a. Requisit acadèmic
Per accedir al grau superior dels ensenyaments esportius cal tenir el títol de grau
mitjà de tècnic esportiu de l'especialitat esportiva corresponent. A més d'aquest
requisit, cal disposar de l'acreditació acadèmica corresponent (accés mitjançant
titulació) o bé acreditar la superació d'una prova (accés mitjançant prova).
L'accés mitjançant titulació és possible si la persona té alguna de les
acreditacions acadèmiques següents:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Títol de batxillerat.
Títol de tècnic/a especialista (FP2).
Títol de tècnic/a superior.
Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol
modalitat.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
Titulació universitària o equivalent (diplomatura, llicenciatura, grau o
postgrau).
Haver superat el curs específic per a l'accés.
Certificat d'haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés
per a determinats cicles formatius de grau superior.

També pot acreditar coneixements acadèmics per a l'accés als cicles de grau
superior dels ensenyaments esportius per la superació d'una de les proves
següents:
●

●

●

Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de tècnic
superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3, que regula l'Ordre
ECD/158/2014, de 5 de febrer.
Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional
específica o d'arts plàstiques i disseny (haver superat les parts comunes d'aquesta
prova) o haver superat el curs de formació específica per a l'accés a cicles
formatius de grau superior, que té l'efecte de l'exempció d'aquesta part de la prova.
Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (superació total de la
prova).
b. Requisit esportiu
En els casos que s'estableixi, haver superat la prova específica d'accés al
grau superior o disposar del requisit esportiu d'accés als ensenyaments
esportius de la modalitat o l'especialitat esportiva, que es regula en el decret
de currículum o en el reial decret que estableix el títol corresponent.
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4.1.4 Exempció de la prova específica d'accés
D'acord amb l'article 32 del Decret 25/2014, de 25 de febrer, les persones que
acrediten la condició d'esportista d'alt nivell en la mateixa modalitat, disciplina o
especialitat esportiva estan exemptes de fer la prova de caràcter específic i dels
requisits esportius que es puguin establir en qualsevol dels nivells en què s'organitzen
aquests ensenyaments.
Aquest mateix benefici el poden tenir les persones que acrediten la condició
d'esportista d'alt rendiment, d'acord amb la normativa catalana que ho regula.
També són d'aplicació les exempcions que es regulen en la normativa següent:
●

●

●

Disposició transitòria segona del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment.
Els decrets de currículum o els reials decrets que estableixen els títols
d'ensenyaments esportius.

La sol·licitud d'exempció de la prova de caràcter específic s'ha de presentar, juntament
amb la documentació que acredita el compliment de les condicions establertes en les
normatives corresponents, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el model "Sol·licitud d'exempció de les
proves específiques o dels requisits d'accés als ensenyaments esportius".
A l'apartat exempcions es poden consultar les exempcions que es poden demanar per
a cada especialitat esportiva. També s'hi inclou la documentació que cal aportar i el
tràmit que s'ha de fer.

4.2 Organització curricular dels cicles d'ensenyaments esportius
Els apartats Calendari, Característiques de flexibilitat de l'horari dels professors i dels
tutors, Atribució docent dels professors, Trets específics del bloc mòdul de formació
pràctica, Durada dels cicles d'ensenyaments esportius i la distribució per crèdits/mòduls
, i Matriculació parcial s'apliquen tant als cicles d'ensenyaments esportius LOGSE com
als cicles LOE.

4.2.1 Calendari
Els cicles dels ensenyaments esportius han d'atenir-se al calendari escolar aprovat
amb caràcter general per als centres educatius d'ensenyaments no universitaris. Tenint
en compte les característiques organitzatives i climàtiques que condicionen la
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impartició d'aquests ensenyaments, el director o directora dels serveis territorials o, a la
ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació poden autoritzar la
distribució de les hores lectives fora del calendari escolar, prèvia petició escrita i
raonada del centre per a cada cas i amb l'informe de la Inspecció d'Educació.
En tot cas, correspon al director o directora, prèvia consulta al consell escolar del
centre, aprovar l'horari tipus dels diferents cursos (hores d'entrada i de sortida, nombre
d'hores lectives al matí i a la tarda, etc.), tenint en compte les prescripcions següents:
a. Distribució horària ordinària
Com a norma general s'han de tenir en compte els criteris següents:
●

●

●

●

●

La distribució de l'horari lectiu s'ha de fer de dilluns a divendres entre les 8 h i les
22 h.
La sessió de classe és de seixanta minuts (s'hi inclou el canvi de classe). Per
criteris didàctics poden programar-se sessions de durada diferent sempre que el
temps lectiu total per crèdit/mòdul no es modifiqui.
No s'han de fer més de tres hores lectives seguides sense una pausa mínima de
vint minuts.
Un mateix grup d'alumnes no ha de fer ni més de sis hores lectives diàries, en
horari de matí o tarda, ni més de set hores lectives en horari de matí i tarda, amb el
benentès que la interrupció entre matí i tarda ha de ser almenys d'una hora.
L'horari dels grups d'alumnes s'ha de fer al matí (entre les 8 hores i les 15 hores), a
la tarda (entre les 15 hores i les 22 hores) o entre el matí i la tarda. El centre pot
sol·licitar als serveis territorials o al consorci d'educació autorització per a una
ampliació d'aquest horari.

b. Distribució de l'horari lectiu del bloc específic
Atesa la seva peculiaritat, la distribució de l'horari lectiu del bloc específic es pot
fer de dilluns a diumenge, respectant en tot cas els criteris anteriors i prèvia
notificació als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci
d'Educació.
En les modalitats esportives que requereixen fer les hores pràctiques en el medi
natural, els serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, el Consorci d'Educació,
poden autoritzar la realització d'un màxim de 8 hores diàries, prèvia sol·licitud
raonada del centre.
c. Distribució de les hores corresponents al bloc de formació pràctica
La distribució del bloc de formació pràctica es fixa a cada centre i segueix, amb
caràcter general, el calendari escolar. El bloc de formació pràctica s'ha de fer dins
el període comprès entre les 8 hores i les 22 hores.
El bloc de formació pràctica es pot dur a terme en un període o més. Es poden fer
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fins a 4 hores diàries si concorren en el mateix dia hores lectives dels
ensenyaments. Es poden fer fins a 7 hores diàries, en la modalitat intensiva, si no
concorren en el mateix dia amb les hores lectives dels ensenyaments.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial pot autoritzar altres distribucions del bloc de formació pràctica amb la
petició prèvia escrita del director o directora del centre, raonada en cada cas i
presentada als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci
d'Educació.
d. Pendents d'avaluació
Si per completar el període de pràctiques es depassen les dates previstes per a
l'avaluació final del cicle, cal fer constar en l'acta d'avaluació final el bloc/mòdul de
formació pràctica com a "pendent d'avaluació" (PA). Un cop finalitzat el
bloc/mòdul de formació pràctica cal fer la sessió d'avaluació corresponent i
qualificar aquest bloc/mòdul en convocatòria ordinària.

4.2.2 Característiques de flexibilitat de l'horari dels professors i dels tutors
a. Flexibilitat d'horari dels professors
En funció de la planificació al llarg del curs dels mòduls professionals/unitats
formatives o dels crèdits dels cicles d'ensenyaments esportius, es pot assignar als
professors la impartició d'un nombre variable d'hores lectives setmanals,
respectant, en tot cas, el còmput total anual d'hores.
En els centres que, a més dels cicles d'ensenyaments esportius, imparteixen
cicles de formació professional, el batxillerat i/o l'educació secundària obligatòria
(ESO), cal preveure globalment la distribució horària pel que fa als crèdits/mòduls
de formació professional i a les matèries del batxillerat i/o de l'ESO que puguin o
hagin de ser impartides per professors que també tenen atribució docent en els
cicles d'ensenyaments esportius.
b. Horari del tutor o tutora
Com a norma general, els tutors dels grups d'alumnes dels cicles d'ensenyaments
esportius han de dedicar, dintre del seu horari setmanal, una hora lectiva
setmanal a les tasques d'orientació del procés formatiu dels alumnes i d'acció
tutorial.
Per fer les tasques de programació, seguiment, avaluació i control de la formació
pràctica en centres de treball, els tutors dels centres de titularitat del Departament
d'Ensenyament disposen d'una hora lectiva setmanal per cada cinc alumnes o
fracció de cinc que hagin de cursar el bloc/mòdul de formació pràctica.
Segons la planificació del BFP/MFP al llarg del curs, podrà disposar-se d'una
distribució diferent de les hores a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors,
respectant, en tot cas, el còmput total anual d'hores.
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En els cicles que es distribueixin en més d'un curs, tinguin la durada que tinguin,
el tutor o tutora del cicle ho ha de ser al llarg dels cursos de la promoció, llevat
que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho impedeixin.

4.2.3 Atribució docent dels professors
Com a criteri general, en els centres públics de titularitat del Departament
d'Ensenyament les especialitats que tenen atribució docent sobre els mòduls
d'ensenyaments esportius o crèdits en què s'estructuren els cicles són les que
s'estableixen en la normativa que els desenvolupa. En la resta de centres, l'atribució
docent es regeix pels criteris de titulació exigible als professors.
Els professors d'ensenyaments esportius que imparteixen bloc específic corresponent
als títols de tècnics i tècnics esportius superiors han de disposar del certificat de
formació pedagògica o de l'experiència docent que estableix la normativa vigent.

4.2.4 Trets específics del bloc/mòdul de formació pràctica (BFP/MFP)
a. Finalitats i objectius
Són finalitats del BFP/MFP:
●

●

●

desenvolupar estratègies que portin cap a un acostament entre l'estructura
acadèmica, l'esportiva i la laboral;
integrar dins el currículum de l'alumne totes aquelles accions que estan dins
del camp de la transició cap al món laboral;
facilitar tant a l'alumne com a l'empresa o institució la possibilitat de dur a la
pràctica aquestes accions.

Són objectius generals del BFP/MFP:
●

●

orientar l'alumne perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies
capacitats i interessos;
facilitar la inserció i la qualificació professional dins el món laboral i esportiu.

Són objectius específics del BFP/MFP:
●

Millorar aspectes de qualificació de l'alumne, com ara:
fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals
en un ambient real de treball d'empresa o institució;
adquirir nous coneixements professionals;
desenvolupar, en el context laboral i esportiu, els coneixements
curriculars apresos.
❍

❍

❍
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●

❍

❍

Treballar aspectes d'inserció laboral, com ara:
comprendre el procés productiu, les tasques de serveis i el sistema
esportiu i participar-hi;
adquirir hàbits de relacions humanes a l'empresa o institució.

b. Accés al BFP/MPF
El director o directora del centre, d'acord amb l'equip docent responsable de la
impartició del cicle d'ensenyaments esportius, pot establir que per iniciar el
bloc/mòdul de formació pràctica (BFP/MFP) calgui l'avaluació positiva de tots els
crèdits/mòduls lectius cursats fins al moment d'iniciar-la, o bé una valoració
individualitzada per a aquells alumnes que no els haguessin superats tots, del
grau d'assoliment dels objectius dels crèdits/mòduls cursats, de les possibilitats
raonables de recuperació i del previsible aprofitament que l'alumne pugui obtenir
del BFP/MFP.
c. Homologació d'empreses
Per resolució comunicada relativa a la formació pràctica en centres de treball, la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial regula els sistemes d'homologació de les empreses i entitats que han
d'acollir alumnes per fer la formació en centres de treball, per tal de garantir les
condicions adequades i la qualitat requerida.
d. Seguiment del BFP/MFP
El seguiment de l'alumne que cursa el BFP/MFP el fa el tutor o tutora de
pràctiques. El centre educatiu i l'empresa o entitat col·laboradora poden acordar
l'ús de diferents mitjans de seguiment, més enllà de les visites del tutor o tutora
de pràctiques del centre educatiu al centre de treball.
e. Proposta d'extinció del conveni per cursar el BFP/MFP en una determinada empresa
o entitat
L'equip docent responsable de la impartició del cicle d'ensenyaments esportius, a
proposta del tutor o tutora del grup, pot proposar al director o directora del centre
educatiu l'extinció del conveni per a la realització del BFP/MFP amb l'entitat o
empresa col·laboradora. La proposta d'extinció pot fonamentar-se en
comportaments o actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies de
l'alumne que, per la seva permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el
normal desenvolupament de la formació pràctica, o en l'incompliment per
l'empresa de les condicions que asseguren el caràcter formatiu del BFP/MFP o de
les normes de seguretat reglamentàries, o per haver estat sancionada per
l'autoritat laboral en els sis mesos anteriors.
En els supòsits anteriors, l'equip docent del cicle d'ensenyaments esportius, a
proposta del tutor o tutora, pot decidir l'avaluació negativa del bloc/mòdul de
formació pràctica, tot i que no s'hagi completat el nombre d'hores previstes, o bé
diferir la realització de les hores de formació pràctica pendents.
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f. Exempció del bloc/mòdul de formació pràctica
Les indicacions i instruccions sobre la formació en centres de treball (FCT) són
objecte d'una normativa específica que es desenvolupa en la resolució de la
Direcció General Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, mitjançant la qual s'estableixen les instruccions d'aplicació de la "
Normativa de la formació pràctica en centres de treball" i els criteris per resoldre
l'exempció, total o parcial, del BFP/MFP per als alumnes que acreditin experiència
laboral, experiència formativa i/o experiència esportiva.
La sol·licitud de l'alumne i la resolució de les exempcions per part del director o
directora del centre s'han d'ajustar als models que hi ha a "Sol·licitud i resolució
d'exempció de la formació pràctica".
Les resolucions del director o directora del centre educatiu relatives a les
exempcions poden ser objecte de recurs davant la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

4.2.5 Durada dels cicles d'ensenyaments esportius i distribució dels
crèdits/mòduls
Les hores mínimes d'impartició efectiva dels diferents cicles són les que determinen els
decrets dels diferents currículums. Les hores que els centres destinen a altres activitats
(viatges, activitats extraordinàries, etc.) no es poden incloure en aquests mínims.
Així mateix, les hores que es dediquen a activitats de tutoria no es computen com a
hores lectives dels alumnes d'aquests ensenyaments.
En qualsevol cas, la formació pràctica en centres de treball es pot fer simultàniament
amb les hores lectives o bé de manera intensiva.
a. Distribució dels cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà
L'alumne ha d'haver cursat els crèdits/mòduls del bloc comú del primer nivell
LOGSE o del cicle inicial LOE següents, abans de cursar els crèdits del bloc
específic del primer nivell marcats amb un asterisc (*) en els apartats Cicles
d'ensenyaments esportius LOGSE (taules) i Cicles d'ensenyaments esportius
LOE (taules).
●

Crèdits del bloc comú LOGSE:
Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I
Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de l'entrenament I
Entrenament esportiu I
❍

❍

❍

●

Mòduls del bloc comú LOE:
Bases del comportament esportiu
❍

L'alumne ha d'haver cursat els crèdits/mòduls del bloc comú del segon nivell
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LOGSE o del cicle final LOE següents abans de cursar els crèdits del bloc
específic del segon nivell marcats amb un asterisc (*) en els apartats Cicles
d'ensenyaments esportius LOGSE (taules) i Cicles d'ensenyaments esportius
LOE (taules).
●

Crèdits del bloc comú LOGSE:
Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II
Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de l'entrenament II
Entrenament esportiu II
❍

❍

❍

●

Mòduls del bloc comú LOE:
Bases de l'aprenentatge esportiu
Bases de l'entrenament esportiu
❍

❍

b. Distribució dels cicles d'ensenyaments esportius de grau superior
L'alumne ha d'haver cursat els crèdits/mòduls del bloc comú del grau superior
LOGSE o del grau superior LOE següents, abans de cursar els crèdits del bloc
específic del grau superior marcats amb un asterisc (*) en els apartats Cicles
d'ensenyaments esportius LOGSE (taules) i Cicles d'ensenyaments esportius
LOE (taules).
●

Crèdits del bloc comú LOGSE:
Biomecànica esportiva
Entrenament de l'alt rendiment esportiu
Fisiologia de l'esport
❍

❍

❍

●

Mòduls del bloc comú LOE:
Factors fisiològics de l'alt rendiment
Factors psicosocials de l'alt rendiment
❍

❍

c. Matriculació d'alumnes fora de termini
Quan el centre matriculi alumnes fora de termini, cal que elabori un pla específic
que els garanteixi poder seguir els estudis d'acord amb la programació prevista.

4.2.6 Matriculació parcial
S'estableix quatre períodes de preinscripció i matricula segons el calendari que es
publica en el DOGC.
Si després del procés ordinari de matrícula resten vacants, els centres han d'obrir un
període de matriculació parcial per crèdits/mòduls. Aquesta matriculació parcial està
subjecta a les normes de preinscripció i matrícula aprovades per a aquests

Cicles esportius LOGSE i LOE

62/74

ensenyaments a la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril.
Només es poden matricular de crèdits/mòduls solts les persones que compleixin tots
els requisits d'accés a la modalitat esportiva corresponent.
Estipulacions relatives a la matriculació parcial per crèdits/mòduls
●

Orientació sobre l'itinerari formatiu
El centre ha d'orientar els alumnes sobre el possible itinerari formatiu que poden
seguir en la matriculació per crèdits/mòduls solts, d'acord amb la distribució dels
diferents crèdits/mòduls de les titulacions de tècnic/a esportiu/iva i de tècnic/a
esportiu/iva superior.

●

Tutoria
El seguiment de l'alumne matriculat de crèdits/mòduls solts correspon al tutor o
tutora del nivell coincident amb aquests crèdits/mòduls.

●

Anul·lació de la matrícula
L'alumne pot sol·licitar l'anul·lació de tots o d'alguns dels crèdits/mòduls en què
està matriculat, per causa justificada, per escrit i per una sola vegada, al director o
directora del centre. En aquest cas s'ha d'aplicar el que s'estableix amb caràcter
general per a l'anul·lació de matrícula en la matriculació en els ensenyaments
esportius en règim presencial ordinari.

●

Efectes de la no-superació de crèdits/mòduls solts
El centre pot garantir plaça per al curs següent, per tornar a cursar el crèdit/mòdul
o crèdits/mòduls, a l'alumne de matrícula parcial que no hagi superat algun dels
crèdits/mòduls únicament en el cas de poder tornar a oferir vacants per a
matriculació parcial una vegada finalitzat el procés ordinari de matriculació. En
aquest cas, es considera que es fa una nova matrícula i, per tant, ha d'abonar el
preu públic corresponent al crèdit/mòdul o crèdits/mòduls dels quals es matriculi.

●

Certificació d'estudis parcials
L'alumne ha de rebre, en finalitzar el curs, un certificat d'estudis parcials de la
titulació que corresponent, que s'ha d'ajustar al model que es troba a "Certificats
d'estudis. Ensenyaments esportius".
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4.2.7 Organització i programació dels continguts dels cicles d'ensenyaments
esportius LOGSE
a. Nombre d'alumnes
El nombre màxim d'alumnes de les sessions teòriques de tots els crèdits és de
trenta-cinc. El nombre màxim d'alumnes de les sessions pràctiques és el que
s'especifica, per a cada modalitat i, si escau, per a cada crèdit, en l'apartat Cicles
d'ensenyaments esportius LOGSE (taules).
b. Organització dels continguts
Correspon a l'equip docent, format pels professors assignats per impartir aquests
ensenyaments, l'elaboració de la proposta d'organització dels ensenyaments i els
criteris generals de desenvolupament curricular que ha de complementar el
projecte educatiu del centre. La concreció de la proposta d'organització ha
d'incloure, almenys, els aspectes següents:
●

●

●

●

distribució de crèdits, fent-hi constar, per a cada crèdit, la data prevista d'inici i
d'acabament, la durada en hores, el nombre d'hores setmanals i els professors que
els impartiran;
espais docents i els recursos que cal usar en el desenvolupament d'aquests
ensenyaments;
criteris seguits en l'organització del bloc de formació pràctica;
criteris seguits per determinar el contingut i l'organització del projecte final, en el
cas dels ensenyaments de grau superior.

c. Programació dels crèdits
La programació de cada crèdit ha d'incloure, almenys:
●

●

●

el contingut de les unitats didàctiques en què s'organitza cada crèdit, fent-hi
constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició;
les estratègies metodològiques que cal aplicar;
els criteris i instruments d'avaluació que s'han d'emprar.
En la programació de cada unitat didàctica cal especificar:

●

●

●

els objectius terminals o criteris d'avaluació;
els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la
unitat, si escau;
l'enunciat dels diversos nuclis d'activitats en què s'agrupen les activitats
d'ensenyament i aprenentatge que es desenvoluparan.

4.2.8 Organització i programació dels continguts dels cicles d'ensenyaments
esportius LOE
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a. Nombre d'alumnes
El nombre màxim d'alumnes en les sessions teòriques de tots els mòduls és de
trenta. El nombre màxim d'alumnes en les sessions pràctiques és el que
s'especifica, per a cada modalitat i, si escau, per a cada mòdul, en l'apartat
Cicles d'ensenyaments esportius LOE (taules).
b. Estructura dels cicles d'ensenyaments esportius
Els cicles d'ensenyaments esportius LOE s'estructuren en dues parts: el perfil
professional i el currículum. El perfil professional descriu la competència general,
les competències professionals, personals i socials, les qualificacions i les unitats
de competència del Catàleg de qualificacions professionals vigent.
El currículum comprèn els objectius generals i els mòduls professionals
organitzats en unitats formatives.
c. Organització dels continguts
El currículum dels cicles formatius s'estructura en mòduls d'ensenyaments
esportius, que poden ser de diferents tipus:
●

●

●

●

Mòduls associats a una o més unitats de competència.
Mòduls que contenen formació de base o transversal a diferents cicles.
Mòduls comuns a tots els cicles, inclosos en el bloc comú dels diferents títols.
Mòdul de projecte: inclòs en tots els cicles de grau superior.
Unitats formatives:
Per tal de facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida, la integració dels sistemes de
formació professional i la incorporació de la població adulta a la formació, els
mòduls d'ensenyaments esportius s'organitzen en unitats més petites de formació
i avaluació, anomenades unitats formatives.
La unitat formativa és una agrupació de resultats d'aprenentatge, criteris
d'avaluació i continguts d'un mòdul d'ensenyaments esportius, relacionat
generalment amb unes activitats de treball i continguts amb coherència didàctica
per a l'aprenentatge.

d. Planificació del cicle
El centre ha de garantir l'elaboració per part de l'equip docent, de manera
conjunta i coordinada, de la proposta de planificació del cicle i els criteris generals
de desenvolupament curricular, que en tot cas esdevindrà complement del
projecte educatiu.
La planificació del cicle ha d'incloure, almenys, els aspectes següents:
●

Distribució dels mòduls i/o unitats formatives al llarg del cicle i els professors que
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●

●

●

les impartiran.
Criteris per determinar el contingut i l'organització del mòdul de projecte en el cas
dels cicles de grau superior.
Criteris generals sobre l'avaluació i la recuperació dels mòduls i/o unitats
formatives.
Espais docents i recursos que es dediquen al desenvolupament del cicle.
En relació amb el mòdul de formació pràctica (MFP) cal concretar:

●

●

●

●

Els criteris per a l'organització de la formació en centres de treball (FCT).
Els criteris per avaluar i qualificar el mòdul de formació pràctica.
Si escau, les condicions dels espais, equipaments i recursos per desenvolupar el
mòdul.
Els alumnes per grup, les exempcions totals i parcials i la proposta de centres de
treball per fer-hi les pràctiques.

e. Programació dels mòduls
La programació de cada mòdul ha d'incloure, almenys:
●

●

●

La relació de les unitats formatives i temporització, fent-hi constar el nombre total
d'hores, la data prevista d'inici i de finalització i el nombre d'hores setmanals.
Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul.
Els criteris de qualificació del mòdul a partir de les qualificacions de les unitats
formatives.

f. Programació de les unitats formatives i de les activitats d'ensenyament i aprenentatge
Per a cada unitat formativa, en la programació cal especificar:
●

●

●

●

Resultats d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació i continguts
convenientment contextualitzats.
Activitats d'ensenyament i aprenentatge i la seva relació amb els resultats
d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació i continguts.
Enunciat dels nuclis formatius en què s'agrupen les activitats d'ensenyament i
aprenentatge, si escau.
L'avaluació i qualificació de la unitat formativa a partir de les qualificacions dels
resultats d'aprenentatge.
Així mateix, de cada activitat d'ensenyament i aprenentatge, cal especificar-ne el
següent:

●

●

●

●

●

Denominació i durada prevista.
Breu descripció de les tasques que cal fer en l'activitat.
Els continguts que es desenvolupen.
Activitats d'avaluació, si escau.
Resultats d'aprenentatge als quals va adreçada l'activitat.
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4.3 Informació als alumnes dels cicles d'ensenyaments esportius
Els alumnes han de disposar d'informació suficient, pel que fa al desplegament del cicle
i per després de cursar-lo. Les característiques i continguts mínims d'aquesta
informació es relacionen a continuació.

4.3.1 Organització del cicle
●

●

●

Perfil professional del cicle.
Organització i distribució al llarg del curs dels mòduls i les unitats formatives o dels
crèdits i les unitats didàctiques.
La formació pràctica en centres de treball (FCT) i, en particular:
els objectius de les pràctiques;
la previsió del calendari;
les empreses o institucions col·laboradores;
la possibilitat i les condicions per a les exempcions total i parcial de l'FCT, així
com la documentació necessària per obtenir-les.
❍

❍

❍

❍

4.3.2 Avaluació del cicle
●

●

●

●

●

Avaluacions trimestrals i avaluació final (calendari i procés).
Criteris d'avaluació i qualificació dels mòduls i les unitats formatives o dels crèdits.
Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit o mòdul de projecte final.
Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball.
Determinació de la qualificació final del cicle.

4.3.3 Informació als alumnes de cicles de grau mitjà
●

●

●

●

●

●

Titulació que s'obté.
Formacions complementàries.
Cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà afins.
Possibilitat de continuar els estudis en el batxillerat.
Accés als cicles formatius de grau superior mitjançant la prova d'accés o altres
formacions.
Adreces útils: Departament d'Empresa i Ocupació, serveis locals d'ocupació o
inserció, etc.
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4.3.4 Informació als alumnes de cicles de grau superior
●

●

●

●

●

●

Titulació que s'obté.
Formacions complementàries.
Cicles formatius de grau superior afins.
Adreces útils: Departament d'Empresa i Ocupació, serveis locals d'ocupació o
inserció, etc.
Accés a la universitat: condicions, possibilitat d'incrementar la qualificació a partir
de les PAU (vegeu l'apartat Accés i admissió a la universitat del Consell
Interuniversitari de Catalunya i la informació del Departament d'Economia i
Coneixement).
Notes de tall exigides per cada facultat o escola universitària en els darrers cursos
per accedir-hi des de cicles d'ensenyaments esportius.

4.4 Reclamacions motivades per les qualificacions
D'acord amb l'article 21.2d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006,
l'alumne, o els seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d'edat, té dret a
sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats
parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que,
com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un crèdit o mòdul.
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al
final de cada crèdit o mòdul, si no les resol directament la junta d'avaluació, caldrà
adreçar-les per escrit al director o directora del centre en el termini de dos dies lectius.
El director o directora traslladarà la reclamació al departament o òrgan equivalent que
correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació
s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta
pertinent. Si consta tan sols d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar, fins a tres, amb
els professors que el director o directora designi (entre els professors d'altres matèries
del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). A la vista de la proposta que formuli i de
l'acta de la junta d'avaluació, el director o directora ha de resoldre la reclamació.
L'existència de la reclamació i la resolució adoptada s'han de fer constar a l'acta
d'avaluació corresponent i s'han de notificar per escrit a la persona interessada. En la
notificació cal indicar els terminis i el procediment per recórrer que s'indica a
continuació.
Si l'alumne (o els seus pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la
resolució, pot reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que
cal presentar al centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la
ciutat de Barcelona, al gerent del Consorci d'Educació, i cal seguir el procediment que
es detalla tot seguit:
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●

●

●

El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials (o al
Consorci d'Educació de Barcelona) juntament amb una còpia de les actes
d'avaluació i la documentació complementària, a fi que la Inspecció d'Educació
n'emeti informe. Aquest informe ha d'incloure tant els aspectes procedimentals
seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada.
Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la
qualificació o el procediment d'avaluació, el director o directora dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació
pot encarregar la tasca a una comissió integrada per un professor o professora del
centre que no hagi participat en l'avaluació, un professor o professora d'un altre
centre i un inspector o inspectora proposat per la Inspecció d'Educació.
Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels
serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci
d'Educació resoldrà definitivament amb notificació a l'interessat per mitjà del
director o directora del centre. El que resulti de la resolució final de la reclamació
cal que s'incorpori, amb la diligència corresponent, a l'acta d'avaluació a què es
refereixi.

4.5 Aplicació dels preus públics
Són d'aplicació als cicles d'ensenyaments esportius les següents normatives:
●

●

●

●

Ordre EDU/417/2008, de 9 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen
diversos preus públics dels ensenyaments d'esports de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.
Ordre EDU/467/2010, de 27 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen
preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial
que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior.
Ordre ENS 307/2012, de 3 d'octubre, per la qual es creen diversos preus públics
dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic esportiu.
Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics
dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic esportiu.

4.6 Renúncia a la matrícula
L'alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar la renúncia total a
la matrícula i el retorn del preu públic abonat dels crèdits o mòduls que no hagi
començat a cursar, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre.
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Per acceptar la renúncia a la matrícula són causes suficients, si es justifiquen
documentalment, les que generen una absència prolongada, com ara:
●

●

●

●

●

malaltia o accident de l'alumne o de familiars
atenció a familiars
maternitat o paternitat
canvi de condicions de treball o incorporació a un lloc de treball
altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

En els supòsits d'acceptació de la renúncia a la matrícula, l'alumne afectat:
●

●

●

●

●

rep del centre el retorn del preu públic pagat corresponent als crèdits o mòduls que
deixi de cursar i que no hagi iniciat;
conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres
privats sostinguts amb fons públics);
no perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats;
no se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats;
en el cas d'haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació
en centres de treball del bloc de formació pràctica (BFP), se li computen les hores
de formació en centres de treball efectivament realitzades i conserva el dret de
reserva de plaça d'aquest bloc de formació per al curs vinent. En aquest cas el
centre no li retornarà el preu públic corresponent a aquest bloc.

4.7 Acreditació d'estudis
4.7.1 Acreditació per a l'expedició de la titulació obtinguda al final de l'estudi d'un
cicle
Els centres autoritzats a impartir els ensenyaments han de tramitar, quan la persona
interessada ho sol·liciti, l'expedició del títol de tècnic esportiu o de tècnic esportiu
superior, d'acord amb el procediment general de tramitació de l'expedició de títols
acadèmics no universitaris.
Cal recordar que el títol de tècnic dóna dret a accedir a totes les modalitats del
batxillerat i a més, segons l'article 6.5 de l'Ordre EDU/554/2008, a la convalidació de
les matèries optatives i del treball de recerca.

4.7.2 Acreditació d'estudis per a l'accés a estudis universitaris
Atès que el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, ha establert noves condicions per a
l'accés als ensenyaments universitaris que s'apliquen des de l'any acadèmic 20142015, els centres han de certificar els cicles d'ensenyaments esportius de grau superior
superats d'acord amb el nou model que es troba a "Certificat d'estudis de tècnic/a
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superior per a l'accés a estudis universitaris", en què consti la qualificació mitjana
obtinguda en el cicle calculada amb tres decimals. També han d'emetre el model de
certificat per als alumnes de promocions anteriors que ho sol·licitin i tinguin l'expedient
acadèmic en el centre.
Així mateix, i als efectes de matrícula a la part específica de les proves d'accés a la
universitat, els centres han d'expedir el certificat a l'alumne que ho sol·liciti, d'acord amb
el model "Certificat d'estudis per a la matrícula a la fase específica de les proves
d'accés a la universitat (PAU)".

4.7.3 Altres acreditacions d'estudis cursats i superats completament
Certificat de primer nivell o cicle inicial del grau mitjà dels ensenyaments esportius. Els
centres autoritzats per impartir els ensenyaments esportius han d'expedir, quan
l'interessat ho sol·liciti, el corresponent certificat de primer nivell o cicle inicial, segons el
model que es troba a "Certificats d'estudis. Ensenyaments esportius".
Certificat d'estudis complets del grau mitjà dels ensenyaments esportius:
Els centres han de certificar el grau mitjà d'acord amb el model que es troba a
"Certificats d'estudis. Ensenyaments esportius".
Certificat d'estudis complets del grau superior dels ensenyaments esportius:
Els centres han de certificar el grau superior d'acord amb el model que es troba a
"Certificats d'estudis. Ensenyaments esportius", llevat del supòsit de certificació per a
l'accés a estudis universitaris, esmentat anteriorment.

4.7.4 Acreditació d'estudis cursats i/o superats parcialment
Certificat d'estudis parcials del grau mitjà dels ensenyaments esportius. Els centres ho
han de certificar d'acord amb el model que es troba a "Certificats d'estudis.
Ensenyaments esportius", excepte quan correspongui emetre el certificat del primer
nivell o cicle inicial del grau mitjà.
Certificat d'estudis parcials del grau superior dels ensenyaments esportius. Els centres
ho han de certificar d'acord amb el model que es troba a "Certificats d'estudis.
Ensenyaments esportius".

5 Propostes organitzatives de compatibilitat dels estudis amb altres activitats
●

Es pot portar a terme la formació semipresencial dels crèdits o dels mòduls del bloc
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●

comú i dels que estableix el títol de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en la
corresponent modalitat esportiva, sempre que l'alumne faci una sol·licitud que
acrediti incompatibilitat amb l'horari lectiu per motius de treball, cura d'altres
persones, o qualsevol altra circumstància excepcional. Cal assistir presencialment
almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o mòdul. Si l'alumne per
motius justificats no pot fer el bloc comú abans del bloc específic, ho ha de
sol·licitar al centre que, prèvia autorització de la Direcció general de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot preveure aquest canvi.
Els centres autoritzats que imparteixen la modalitat esportiva corresponent i
estiguin dins del programa de qualitat i millora dels ensenyaments esportius podran
fer el servei de reconeixement acadèmic de la formació rebuda anteriorment i de
l'experiència professional, seguint les instruccions que, per a cada modalitat
esportiva, estableixi el Departament d'Ensenyament.

6 Normativa d'aplicació (cicles esportius LOGSE i LOE)
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment
(BOE núm. 177, de 25.7.2007)
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)
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències
professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25.8.2009)
Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret
1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als
ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les
universitats públiques espanyoles (BOE núm. 113, de 8.5.2010)
Decret 169/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic
d'esport i tècnic superior d'esport (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002)
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm.
4670, de 6.7.2006)
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010)
Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius
de règim especial (DOGC núm. 6571, de 27.2.2014)
Ordre ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions
a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l'obtenció de
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●

●

●

●

●

●

●

●

títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del
bloc comú de Tècnics Esportius establertes pel Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre (BOE núm. 243, de 8.10.2004)
Ordre ECI/3341/2004, de 8 d'octubre, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre
ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a
efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents al'obtenció de títols
oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc
comú de tècnics esportius, establertes pel Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre (BOE núm. 249, de 15.10.2004)
Ordre ECI/3830/2005, de 18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a
efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l'obtenció de
títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del
bloc comú de tècnics esportius establertes pel Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre, així com l'Ordre ECI/3341/2004, de 8 d'octubre, que completa aquella
(BOE núm. 294, de 9.12.2005)
Ordre EDU/417/2008, de 9 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen
diversos preus públics dels ensenyaments d'esports de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport
(DOGC núm. 5220, de 22.9.2008)
Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos
aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del
batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008)
Ordre EDU/467/2010, de 27 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen
preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial
que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior
(DOGC núm. 5729, de 6.10.2010)
Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de
la fase específica de la prova d'accés a la universitat que poden realitzar els qui
tenen un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts
plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents (BOE núm. 306, de
17.12.2010)
Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació
equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que
estant en possessió d'una titulació declarada equivalent als efectes de docència no
poden realizar els estudis de màster. (BOE núm. 240, de 5 d'octubre de 2011).
Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de
19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i
requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del
batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del
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●

●

●

●

●

●

●

●

batxillerat nocturn (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012)
Ordre ENS/307/2012, de 3 d'octubre, per la qual es creen diversos preus públics
dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012)
Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l'Ordre
EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació eqivalent a
la formació pedagógica i didáctica exigida per a les persones que estant en
possessió d'una titulació declarada equivalent als efectes de docència no poden
realizar els estudis de màster. (BOE núm. 140, de 12/06/2013).
Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics
dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic esportiu (DOGC núm.6589, de 25.3.2014)
Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes
curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació
esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret
1363/2007, de 24 d'octubre (BOE núm. 34 de 8.2.2014)
Ordre ECD/499/2015, de 16 de març, per la qual es regula el règim de
l'ensenyament a distància dels ensenyaments esportius de règim especial, en
l'àmbit del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 71, de 24.3.2015)
Resolució ENS/1574/2013, de 4 d'abril, d'organització de diverses actuacions en
els ensenyaments esportius de règim especial (DOGC núm. 6422, de 22.7.2013)
Resolució ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les
institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació
pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió
d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els
estudis de màster (DOGC nú,. 6381, de 23/05/2013)
Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els
aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als
ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles
formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés
a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts
plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art
dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals),
d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules
de formació d'adults (DOGC núm. 7105, de 22.4.2016)
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