
Ensenyaments de R ègim Especial 

Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de 
Règim Especial



Ensenyaments Esportius
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Estructura dels Ensenyaments Esportius:
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Titulacions d’Ensenyaments Esportius:   

Grau mitjà: 

- Alta Muntanya

- Descens de Barrancs

- Muntanya Mitjana

- Escalada

- Esquí Alpí

- Esquí de Fons

- Surf de Neu

- Futbol

- Futbol Sala

- Basquetbol

- Atletisme

- Handbol

Grau superior: 

- Alta Muntanya

- Esquí de Muntanya

- Escalada

- Esquí Alpí

- Esquí de Fons

- Surf de Neu

- Futbol

- Futbol Sala

- Basquetbol

- Atletisme

- Handbol

Grau mitjà: 

- vela amb aparell fix

- Vela amb aparell lliure

- Hípica de salt, doma i 
concurs complert

- Hípica de resistència, 
orientació i turisme 
eqüestre.

- Judo i Defensa Personal

- Salvament i Socorrisme

- Busseig esportiu amb 
escafandre autònom

- Espeleologia

Grau superior: 

- vela amb aparell fix

- Vela amb aparell lliure

- Hípica

- Judo i Defensa Personal

- Salvament i Socorrisme

Titulacions LOETitulacions LOGSE

36 Titulacions 
Ensenyaments Esportius

23 Titulacions LOGSE 13 Titulacions LOE
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Bloc Comú: Crèdits transversals, 
coincidents i obligatoris a totes les 

modalitats i especialitats.

Bloc Específic: Crèdits de caràcter 
científic, tècnic i pràctic. Coneixements 
concrets de la modalitat i especialitat 

esportiva.

Bloc Complementari: amplia els dos 
blocs anteriors. Relacionats amb 
recursos tecnològics i variacions de la 
demanda social.

Bloc de Formació Pràctica: en centres 
on l’alumnat pugui aplicar 
coneixements de les destreses 
adquirides.

Titulacions LOGSE Titulacions LOE

Bloc Específic: Crèdits de caràcter 
científic, tècnic i pràctic. 
Coneixements concrets de la 

modalitat i especialitat esportiva.

Bloc Comú: Crèdits transversals, 
coincidents i obligatoris a totes les 

modalitats i especialitats.

Bloc de Formació Pràctica: en 
centres on l’alumnat pugui aplicar 
coneixements de les destreses 
adquirides.

Estructura dels Ensenyaments Esportius:   



6

Oferta per centres i especialitats

Vela

- Institut Rambla Prim (Barcelona)

- Institut Serrallarga (Blanes)

- Institut Jaume I (Salou) 

Busseig Esportiu

- Institut Rambla Prim (Barcelona)

- Institut Serrallarga (Blanes)

Espeleologia 

- Institut Rambla Prim (Barcelona)

Salvament i Socorrisme

- Institut Rambla Prim (Barcelona)

- Institut de la Pobla de Segur (Pobla S.)

- Institut Jaume I (Salou)

Judo i defensa personal

- Institut Joan Oró (Lleida)

- EFTE Catalana de l’Esport 
(Esplugues del Llobregat)

Hípica

- Institut Mollerussa (Mollerussa)

- Escola Joviat (Manresa)

Muntanya i Escalada

- Institut Alt Berguedà (Bagà)

- Institut Montsià (Amposta)
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Modalitat de Vela:  

� GRAU MITJÀ:

� - G.M de vela amb aparell 
lliure

� - G.M. De vela amb aparell 
fix

� GRAU SUPERIOR:

� 4 Titulacions

� - G.S de Vela amb aparell 
lliure

� - G.S. de Vela amb aparell 
fix

Tècnic/a

esportiu
superior en

750 hores

Tècnic/a

superior
d’esport en

750 hores

Tècnic/a

esportiva en

vela amb  

600 hores

Tècnic/a

Esportiu en

600 hores

Certificat de cicle inicial 
de 

Vela amb aparell fix i aparell lliure

500 hores

aparell lliure  

vela amb  

aparell fix  

vela amb  
aparell lliure  

vela amb  
aparell fix  
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Tècnic/a
esportiu

superior en

875 hores

Tècnic/a
superior

d’esport en

775 hores

Tècnic/a
esportiva en
salvament  

660 hores

Tècnic/a
Esportiu en

870 hores

Certificat de cicle 
inicial de 

Salvament i 
Socorrisme

495 hores

i socorrisme  

Judo i  

defensa personal  

salvament  
i socorrisme  

judo i  
defensa personal  

Modalitat de 
Salvament i 
Socorrisme:  

Modalitat de 
Judo i Defensa 

Personal:  

� GRAU MITJÀ:

� - G.M de Salvament i 
Socorrisme.

� - G.M. de Judo i Defensa 
Personal.

� GRAU SUPERIOR:

� 4 Titulacions

� - G.S Salvament i 
Socorrisme.

� - G.S. De Judo i Defensa 
Personal.

Certificat de cicle 
inicial de 

Judo i defensa 
personal

670 hores
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
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Modalitat de 
Busseig 
esportiu:  

� GRAU MITJÀ:

� - G.M de de Busseig 
esportiu amb escafandre 
autònom

� - G.M. d’Espeleologia

� 2 Titulacions

Modalitat 
d’Espeleologia:  

Tècnic/a

esportiu en

Busseig   

600 hores

Tècnic/a
esportiu en

690 hores

Certificat de cicle inicial de 

Busseig Esportiu

525 hores

esportiu amb  Espeleologia  

escafandre

autònom  

Amb escafandre

autònom

Certificat de cicle inicial de 

450 hores

Espeleologia  
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Modalitat d’hípica:  

� GRAU MITJÀ:

� - G.M de les disciplines 
hípiques de salt, doma i 
concurs complert. 

� - G.M. de les disciplines 
hípiques d’orientació, 
residència i turisme 
eqüestre. 

� - G.S d’Hípica

� GRAU SUPERIOR:

� 3 Titulacions

Tècnic
esportiu

superior en
hípica

1.150 hores

Tècnic
Superior en

les disciplines
hípiques de

830 hores 660 hores

Certificat de cicle inicial
d’hípica

620 hores

Salt, doma i 

concurs 
complert

Tècnic
superior en

les disciplines
hípiques de

orientació,  

resistència i

turisme 
eqüestre
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� ensere.ensenyament@gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció.

Per a més informació:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament


