QUÈ SÓN ELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS:
Els ensenyaments esportius de règim especial són ensenyaments oficials. Et capaciten per
desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport, des de la iniciació a la
tecnificació esportiva.

QUINS GRAUS HI HA:
Mitjà: consta de 2 cicles (inicial i final)
Superior: consta d'un cicle

QUINES MODALITATS ESPORTIVES:
LOE: Atletisme, bàsquet, busseig esportiu, hípica, judo, piragüisme, salvament i socorrisme i vela.
LOGSE: Muntanya i escalada, futbol, futbol sala, handbol.

CÓM S'ESTRUCTUREN AQUESTS ESTUDIS:
Aquests estudis s'estructuren en blocs:
Bloc comú (equip docent IES Cap de Llevant)
Bloc específic ( amb la federació de cada esport)
Bloc de formació pràctica (conveni amb clubs esportius)
Bloc complementari (només LOGSE)
Projecte final (només grau superior)

QUINA ÉS LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA I EL CALENDARI (Modalitat semipresencial)

Calendari:
Cicle inicial / Nivell 1: entre setembre i desembre.
Cicle final / Nivell 2: entre gener i juny.
En horari de capvespres, entre les 16h i 21h. A principi de curs s'acorda horari.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER INICIAR ELS ESTUDIS:
Grau mitjà - Cicle Inicial o Nivell I:
Títol de graduat en ESO (o equivalent) o superar prova d'accés de caràcter general (17 anys o
complir-los dins l'any natural).
Superar prova específica (validesa en tot el territori nacional, validesa 18 mesos)
Grau mitjà - Cicle final o Nivell II:
Certificat de cicle inicial o nivell I.
En algunes modalitats superar prova específica.
Grau superior:
Títol de batxillerat (o equivalent) o superar prova d’accés de caràcter general (19 anys o complir-los
dins l’any natural; o 18 anys + títol tècnic modalitat).
Títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat esportiva.
En algunes modalitats superar prova específica.

PROMOCIÓ I SORTIDES
Els bloc comú i específic es realitzen de manera simultània.
Per passar al Bloc de formació pràctica s’han d’haver superat els blocs anteriors, o
almenys haver superat una sèrie de mòduls determinats pel decret.
Possibilitat de realitzar cicle inicial i final dins el mateix any acadèmic.
El títol de Tècnic esportiu (grau mitjà) permet l’accés directe a batxillerat.
El títol de Tècnic esportiu superior permet l’accés als estudis universitaris.

CONVOCATÒRIES:
Tots els mòduls de cada bloc compten amb 4 convocatòries, dues anuals, una
ordinària i una extraordinària. El BFP únicament dues convocatòries.

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

