
 

CONVOCATÒRIA DEL CFGM DE TÈCNIC/A ESPORTIU/VA EN ATLETISME 
 
 
L’Escola Catalana de l’Esport en col·laboració amb la Federació Catalana d’Atletisme 
organitzen els ensenyaments de Tècnic/a Esportiu/va en Atletisme (Decret 44/2019, de 
25 de febrer) que capaciten per exercir la professió d’entrenador d’atletisme. 
 
Aquests ensenyaments oficials de règim especial estan dividits en dos cicles formatius, 
un primer de grau mitjà que es divideix en dos nivells (Inicial i Final) i el de grau superior. 
Un cop completats s’obté: 

- Cicle Inicial, l’obtenció del certificat corresponent per accedir al següent nivell. 
- Cicle Final, que comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu en atletisme. 
- Grau Superior, s’obté el títol de tècnic esportiu superior en atletisme 

 
Cadascun dels tres cursos està compost per tres fases: 

• Bloc Comú 
• Bloc Específic 
• Bloc Formació en centres de treball (Període de pràctiques) 

 
La superació dels dos nivells cicle formatiu de grau mitjà permet la inscripció al ROPEC 
com a Monitor i Entrenador i, la superació del grau superior, com a Director Esportiu, 
regulades per la llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya Llei 3/2008, 
23 d’abril de 2008 (DOGC 5123, del 2 de maig de 2008). 
 
A més, la superació del Grau Superior permet l’accés a la universitat i a d’altres 
formacions superiors. 
 
 

REQUISITS ACCÉS 
 

1. Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes 
acadèmics) o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau 
mitjà o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.  
Les persones que NO compleixen aquests requisits han de superar una prova general 
d’accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es fa la prova.  

2. Superar una prova específica.  
 
 
 
 

  



 

INSCRIPCIONS A LES PROVES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS 
 
Les inscripcions per a les proves físiques d’accés les podeu realitzar del 2 al 20 de maig. 
Tota la informació d’inscripció relativa a les proves d’accés, així com la inscripció, també 
la podeu trobar a la web del Departament d’Educació i en aquest enllaç: 
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-especifiques-dacces-als-
ensenyaments-esportius?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1 
 
Aquestes proves físiques es realitzaran el 8 de juny de 2022 a les 08.30 hores a l'EFTE 
Catalana de Montjuïc (Av. de l'estadi, 12-22 - 08038 Barcelona) 
 
Podeu trobar tota la informació referent a les proves físiques d’accés, als seus criteris 
d’avaluació i a les exempcions en aquesta web:  
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-
esportius/especialitats-contingut-material-exempcions/atletisme/ 
 
Recordeu que les proves físiques d’accés als estudis de Tècnic en Atletisme només es 
convoquen una vegada a l’any, però que tenen una validesa de 18 mesos. 
 

 
INSCRIPCIONS AL BLOC COMÚ I AL BLOC ESPECÍFIC  

 
Podeu fer la preinscripció pel Cicle Inicial del CFGM (Modalitat intensiva de juny i juliol 
de 2022) de Tècnic/a en Atletisme, del 2 al 23 de maig a la web del Departament 
d’Educació i a l’enllaç següent: 
 
Bloc Comú i Bloc Específic 
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/periodes-dinscripcio-curs-
academic/formulari-4t-periode-inscripcio-curs-academic-2021-2022-i-1rperiode-curs-
2022-2023 
 
  



 

DATES I HORARIS 2022-2023 
 
Cicle Inicial Intensiu d’estiu 
 
El cicle inicial començarà el dimarts 14 de juny i es farà de dilluns a divendres en horari 
de tardes.  
Durant les dues primeres setmanes es farà la part teòrica de les assignatures i, a partir 
del 27 de juny, en modalitat presencial, la part pràctica. Els exàmens finals es faran de 
manera presencial, en una data compresa entre el 6 i el 13 de juliol (a determinar segons 
la concreció final del calendari), a la seu de l’Escola Catalana de l’Esport (Carrer Sant 
Mateu, s/n 08950, Esplugues de Llobregat). 
La modalitat de l’ensenyament serà de semipresencialitat. Hi haurà activitats 
organitzades de forma síncrona mitjançant internet, que seran classes lectives 
teòriques, mentre que la presencialitat serà obligatòria en les sessions pràctiques de 
cadascuna de les matèries. 
Totes les classes que es facin en línia seran enregistrades i l’alumnat en podrà tenir accés 
per la seva consulta i consulta. 
 
 
Cicle Inicial Extensiu 
 
Està previst una altra edició del Cicle Inicial durant els mesos de gener a abril de 2023. 
En aquesta edició gairebé totes les classes seran presencials.  
 
 
Cicle Final Extensiu 
 
Només es fa una edició a l’any. La següent està prevista durant els mesos de gener a 
maig de 2023. En aquesta edició també es combinaran les sessions presencials amb les 
síncrones mitjançant internet. 
 
 
Cicle Formatiu de Grau Superior 
 
Està prevista la realització del curs a partir de setembre de 2022. 
  



 

ACCÉS VIA CURS DE FORMADORS DE LA FCA 
 

A partir de l’acord amb la Conselleria d’Ensenyament i l'Escola Catalana de l’Esport, es 
permetrà a tots els alumnes que hagin superat amb èxit el Curs de Formadors que 
organitza la Federació Catalana d’Atletisme, presentar-se a una prova d’acreditació de 
competències en el moment en que es matriculin al cicle inicial del cicle formatiu. 
D’aquesta manera, si es superen els exàmens, aquest alumnes hauran acreditat els 
coneixements del Bloc Específic del Cicle Inicial d’aquests estudis, estalviant-se 
duplicitats en la formació. Tanmateix, els alumnes podran acreditar les hores de 
formació pràctica realitzades, estalviant-se el Bloc de formació en Centres de Treball 
del Cicle Inicial.  
 
Aquesta prova de competències es realitzarà el 8 de Juny de 2022 en finalitzar les proves 
específiques d’accés, i engloba totes les assignatures del curs de formadors, excepte 
llançaments i una intervenció pràctica a les jornades de seguiment i/o competicions 
organitzades per la FCA que s’hauran de cursar durant la realització del cicle inicial. Es 
prega inscripció a les proves a través d’aquest formulari: 
https://forms.gle/GWqbF2jnBWAVEJJu5 
 
Detallem quadre resum amb la formació realitzada i la pendent de realitzar en el cas de 
voler completar la formació de Tècnic/a esportiu/va en Atletisme: 
 

ACCÉS VIA CURS DE FORMADORS 

 Curs de 
Formadors 

CFGM 
Cicle Inicial 

CFGM 
Cicle Final 

BLOC 
ESPECÍFIC 

• 48h de 
Formació   
• Avaluació 
de cada 
matèria 

• 16h de Llançaments  
• 5h d’Intervenció pràctica 
seguiment Competicions 
FCA 
• Exàmens prova de 
competències (Juny ’22) 

• Perfeccionament Tècnic en:  
     - Curses i Marxa 
     - Salts  
     - Llançaments i Proves    

Combinades 
• Reglament  
• Entrenament Condicional en 
l’Atletisme  
• Organització de l’Atletisme  
• Atletisme Adaptat  

BLOC 
COMÚ X 

Mòduls bloc comú (80 
hores, diversos formats 
durant tot l'any) 
• Bases del Comportament 
Esportiu 
• Primers Auxilis  
• Activitat Física Adaptada i 
Discapacitat 
• Organització Esportiva 

Mòduls bloc comú (180 hores, 
diversos formats durant tot l'any) 
• Bases de l’Aprenentatge Esportiu   
• Bases de l’Entrenament Esportiu    
• Esport Adaptat i Discapacitat 
• Organització i Legislació Esportiva 
• Gènere i Esport 

Bloc de 
Formació 
Pràctica 

150h Reconegudes Curs de 
Formadors                • Formació Pràctica (150 hores)  

 


