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Validació del nivell I de formacions esportives en Període Transitori 

La Secretaria General de l'Esport, l’Escola Catalana de l’Esport i el Departament 
d’Ensenyament validen els aprenentatges adquirits i la connexió que hi té amb el nivell I de 
les formacions esportives en període transitori. 
 
El Departament de la  Presidència  estableix i convoca el procediment perquè les persones 
que han assolit determinades competències professionals fora del sistema educatiu puguin 
validar els aprenentatges adquirits i disposar de l'acreditació oficial corresponent en 
connexió a la formació esportiva en període transitori en el seu primer nivell.  
 
El procediment de validació s'aplica a les formacions esportives de les especialitats que es 
troben en període transitori.  

El procés de validació acredita la competència per treballar,  però no atorga cap 
certificació; les persones que volen continuar estudiant han de complir els requisits d'accés 
a la formació esportiva en període transitori. 

Requisits 

Per inscriure's al procediment de validació cal complir els requisits següents:  

• Haver complert 19 anys abans de la inscripció, 
• acreditar un mínim de 700 hores d'experiència en relació amb la modalitat o 

especialitat per a la qual se sol·licita la validació, 
• haver completat les hores d'experiència amb anterioritat a la data que estableixi la 

convocatòria de validació a la qual es presentin. 

Procediments oberts 

• Aeròbic esportiu 
• Aikido 
• Bàdminton 
• Balls esportius i de competició 
• Beisbol i softbol 
• Boxa 

• Busseig esportiu amb escafandre 
autònom 

• Ciclisme 
• Curses d’orientació 
• Cúrling 
• Escacs 



 

• Esgrima 
• Esquaix 
• Espeleologia 
• Esquí nàutic 
• Físic-culturisme i musculació 
• Futbol americà 
• Gimnàstica artística 
• Gimnàstica rítmica 
• Halterofília 
• Hípica 
• Hoquei 
• Hoquei gel 
• Jiu-Jitsu 
• Judo 
• Karate 
• Kendo 
• Kickboxing 
• Kitesurf 
• Kung-Fu 
• Lluita lliure olímpica 
• Motonàutica 
• Natació 
• Nihon tai-jitsu 
• Pàdel 
• Parapent 

• Patinatge 
• Patinatge artístic sobre gel 
• Pilota 
• Piragüisme 
• Pitch&Putt 
• Rem 
• Rugbi 
• Salvament i socorrisme 
• Surf 
• Taekwondo 
• Tai-Jitsu 
• Telemark 
• Trineu amb gossos 
• Windsurf (TDV) 
• Tir amb arc 
• Tir olímpic 
• Tennis 
• Tennis taula 
• Trampolí 
• Creuer 
• Vela lleugera 
• Voleibol 
• Wu-shu 
 

 

 

Inscripció: 

Termini per fer la inscripció: fins al 15 de juny de 2011  
 
Passos a seguir :  
 

1) Omplir(empleneu) el full  de sol·licitud d’inscripció. 

2) Omplir el dossier de competències de l’especialitat.   

3) Fer el pagament.   

Cal fer el tràmit pel pagament del dossier de validació d’acord amb el preu públic, segons l’annex 4 
de l'Ordre VCP/440/2008, de 23 d'octubre, per la qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar 
el Consell Català de l'Esport (DOGC núm. 5246 - 29/10/2008). 
 
Al fer el pagament s’ha d’indicar:  
NOM I COGNOMS i  especificar “VALIDACIÓ”  
 
PAGAMENT de 50 EUROS a  
Compte del Consell Català de l’Esport:  
La Caixa 2100 0148 56 0200597260 
 
Consell Català de l’Esport 
Av. Països Catalans 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat 
 



 

 
Lloc de presentació : Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models impresos 
normalitzats, adreçats al cap d’Àrea de Formació del Consell Català de l'Esport i es poden 
presentar: 
 

� al Registre general del Consell Català de l'Esport av. Països Catalans, 40-48, 08950 

Esplugues de Llobregat. Tel. 934 804 900 

� a la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport, Rambla Guipúscoa, 

23-25, 08018 Barcelona. Tel. 933 035990 

� a la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport, Plaça de Pompeu 

Fabra, 1 (Edifici Sta. Caterina), 17002 Girona. Tel. 872 975 000. 

� a la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport C/ Lluís Companys 1, 

entresol 25003 Lleida. Tel. 973 032 250  

� a la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport Carrer Major, 14, 

43003 Tarragona. Tel. 977 251 500 

� a la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport Carrer Montcada 

(Palau Abaria), 23, 43500 Tortosa. Tel. 977 448 230 
 
Documentació 
Juntament amb la sol·licitud d'inscripció s'ha de presentar: 
- fotocòpia  del DNI o NIE, 
- dossier de competències acompanyat dels certificats originals o compulsats i el certificat de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mútua laboral corresponent quan correspongui, 
- document que acrediti el pagament del preu públic  
 
Juntament amb el dossier de competències  s'ha de presentar la documentació  que acredita 
l'experiència  en els diferents àmbits de la modalitat o especialitat esportiva corresponent. Aquesta 
documentació és la següent: 
 

Currículum formatiu  
 
Es valora la formació rebuda en la modalitat o especialitat esportiva corresponent. En tots 
els casos cal presentar com a documents justificatius els certificats de la formació que han 
de contenir, com a mínim: 
 
- el nom de l'entitat organitzadora, 
- la denominació del curs o de la formació, 
- el contingut de la formació, 
- la durada de la formació (expressada en hores). 
 
Experiència esportiva  
 
En aquest àmbit es valora l'experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips 
esportius o altres activitats relacionades, incloent-hi tasques complementàries com ara la 
participació en competicions, la preparació i la planificació. En tots els casos cal presentar 
com a document justificatiu el certificat no professional, emès pel secretari o la secretària 
de la federació o entitat corresponent que ha de contenir, com a mínim:  
 

• la descripció de l'activitat,  
• la responsabilitat que ha exercit la persona que rep el certificat,  
• la durada de la col·laboració,  



 

• la dedicació horària corresponent a la col·laboració. 
 

 - Declaració jurada de la persona interessada. 
 
Experiència professional  
 
En aquest àmbit es valora l'experiència professional directament relacionada amb la 
modalitat o l'especialitat esportiva corresponent. 
1. En tots els casos cal presentar, com a document justificatiu, el certificat emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral que correspongui. 
2. En el cas de les persones assalariades, també cal presentar el certificat emès per 
l'empresa on constin les tasques, les  activitats o les funcions desenvolupades. 
3. En el cas de les persones treballadores autònomes, també cal presentar la còpia de la 
liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o del model de declaració censal del Ministeri 
d'Hisenda.  
 

Normativa 

• Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació 
d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de formacions esportives en 
període transitori 

 
• RESOLUCIÓ PRE/887/2011, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la validació 

d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en 
període transitori, en diverses modalitats i especialitats esportives. 

 


