
 
 

 

Els Ensenyaments Esportius són una formació que et capacita per 
desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i 
l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o 
pràctica esportiva en tota la seva extensió així com a l'entrenament i 
dirección d’equips i esportistes d’alt rendiment. 

Són ensenyaments oficials, estan dins del sistema educatiu i tenen com a 
finalitat preparar-te per a l'activitat professional en alguna de les següents 
modalitats esportives: atletisme, bàsquet, busseig esportiu, esgrima, 
espeleologia, futbol, futbol sala, handbol, hípica, judo, muntanya i 
escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela. 

Existeixen dos graus: 

 El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s’obté el títol 
de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent. 

  El grau superior consta només d’un cicle o nivell i en finalitzar s’obté 
el títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat esportiva 
corresponent. Aquesta titulació permet l’accés als estudis 
universitaris  

Tenint en compte les circumstàncies personals dels alumnes, presentam 2 
tipus de format: 

o Ensenyaments en torn de matí: cursos impartits durant el dematí 
en el centre escolar i 100% presencial. Dirigit a un tipus d’alumnat 



 

que vol continuar els seus estudis després d’acabar ESO i també per 
persones que disposen de més temps, sense problemes de 
conciliació familiar ni laboral. Es podran inscriure en aquest format 
els alumnes que tenguin entre 16 i 21 anys (ambdós inclosos i que 
els compleixin dins l'any natural).   

o Ensenyaments en torn de tarda: cursos impartits durant 
l’horabaixa o vespre i en caps de setmana o períodes vacacionals. 
Aquests cursos es faran en règim semi presencial, és a dir, hi haurà 
unes hores de classe presencial i altres hores que es faran de forma 
telemàtica, des de casa, utilitzant una plataforma virtual on es 
podran descarregar apunts, entregar feines, fer proves teòriques...  

 

REQUISITS PER ACCEDIR AL NIVELL 1/CICLE INICIAL D’AQUESTS 
ESTUDIS: 

 Títol de graduat en ESO (o equivalent) o superar la prova d’accés de 
caràcter general (prova de maduresa) amb 17 anys (o complir-los 
dins l’any natural de realització de la prova).  

 També, s'ha de superar una prova específica d’accés (de l’esport 
en qüestió) a aquests ensenyaments. Es podrà fer aquesta prova 
d'accés mentre s'està cursant 4t d'ESO o una vegada obtingut el títol 
d'ESO o equivalent. També s’hi podran presentar les persones que 
hagin realitzat la prova de caràcter general (prova de maduresa). 

 

CENTRES ON ES PODRAN CURSAR AQUESTS ESTUDIS I OFERTA 
EDUCATIVA PROVISIONAL: 
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CALENDARI PROVISIONAL PROPERS ESDEVENIMENTS  

PROCÉS DATA INSCRIPCIÓ DIES DE LA PROVA REQUISITS 

Prova d’accés general 
(maduresa) per accedir al 
Grau Mitjà d’Ensenyaments 
Esportius. 

Del 16 al 20 d’abril 
de 2018. 

 

7 de maig. 

 

Pels alumnes que no tenen ESO o que no es 
preveu que titulin i tenguin 17 anys (o cumplir-
los dins l’any natural). 

Prova d’accés general 
(maduresa) per accedir al 
Grau Superior 
d’Ensenyaments Esportius. 

Del 16 al 20 d’abril 
de 2018. 

 

7 de maig de 2018. 

 

Pels alumnes que no tenen batxillerat o 
equivalent i que tenguin 19 anys (o complir-los 
dins l’any natural). 

Proves accés específiques 
de cada modalitat 
esportiva. 

Del 21 al 24 de 
maig 2018. 

 

De l’1 al 17 de juny 
de 2018. 

Tenir ESO o equivalent. 
També s’hi poden presentar si s’està cursant 
4t d'ESO o en el cas d’haver-se presentat a la 
prova de caràcter general (prova de 
maduresa). 

Admissió als ensenyaments 
esportius. 

Del 27 al 29 de juny 
de 2018. 

 Per accedir a al nivel 1/cicle inicial: tenir ESO o 
equivalent o prova accés general superada. 
També és necessari haver superat la prova 
específica de la modalitat. 



 

2n torn proves accés 
específiques. Només en les 
modalitats esportives amb 
places disponibles (després 
de les proves del maig). 

Del 3 al 10 de 
setembre de 2018. 

 

Del 14 al 23 de 
setembre de 2018. 

Tenir ESO o equivalent. 
També s’hi poden presentar si s’està cursant 
4t d'ESO o en el cas d’haver-se presentat a la 
prova de caràcter general (prova de 
maduresa). 

2n torn admissió als 
ensenyaments esportius. 

Del 27 al 28 de 
setembre de 2018. 

 Per accedira al nivel 1/cicle inicial: tenir ESO o 
equivalent o prova accés general superada. 
També és necessari haver superat la prova 
específica de la modalitat. 

Inici de les classes: 1 d’octubre. 

Cada un d’aquests procesos, amb tota la informació i dates exactes, es publicaran al BOIB a través de diferents 
ressolucions i a la web d’ensenyaments esportius: ensenyamentsesportius.caib.es 

 

Servei d'Ensenyaments de Règim Especial-Ensenyaments Esportius 

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres 

Conselleria d'Educació i Universitat 

c/ Del Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló Pastors 

07009 Palma 

Tel. 971 177754 extensió : 62173 

bisern@dgplacen.caib.es

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/presentacia/


 
 

 


