INTRODUCCIÓ
La Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació han
previst un procés de validació d’aprenentatges adquirits i la seva
connexió amb el -nivell I- dels tècnics d’esport, previstos tant en
els ensenyaments d’esport de règim especial, com en la formació
en període transitori.
Amb aquesta validació, les persones interessades podran
incorporar-se al sector professional atenent allò que estableix la
Llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya a la
disposició transitòria tercera.
Caldrà tramitar el dossier d’experiències i la documentació
corresponent. Aquest dossier d’experiències consta de 3 apartats:
formació rebuda, experiència esportiva no professional i experiència
professional.
Amb aquesta validació es podrà continuar el procés formatiu sempre
que es disposi dels requisits d’accés corresponents.

DESCRIPCIÓ DE VALIDACIONS
D’ENSENYAMENTS D’ESPORTS
Aquest tipus de validacions correspon a les modalitats esportives
que actualment tenen la formació regulada i que s’imparteixen en
centres autoritzats pel Departament d’Educació a Catalunya
(esports de muntanya i escalada, esports d’hivern, futbol i futbol
sala, atletisme, handbol i bàsquet), i es farà extensible a les
modalitats esportives que es vagin regulant.
És adient articular un procediment, de caràcter extraordinari i limitat
en el temps (31.12.2010), que té per objectiu facilitar la validació al
conjunt de persones que han assolit els aprenentatges anteriorment
a l’aprovació de la Llei, atès que el procediment ordinari per assolir
aquestes competències es fa cursant els ensenyaments d’esports
que ofereix el sistema educatiu.

La validació positiva del -nivell I- d’una modalitat o especialitat
esportiva genera el dret a la certificació, expedida per la Comissió
Avaluadora per a l’exercici professional.
Amb aquesta certificació de validació dels aprenentatges de -nivell
I-, la persona interessada es podrà matricular en un centre autoritzat
per accedir als ensenyaments de segon nivell de la mateixa
especialitat o modalitat, sempre que es compleixin prèviament els
requisits acadèmics i específics d’accés a la modalitat esportiva
corresponent.

CALENDARI DEL PROCEDIMENT DE VALIDACIONS
Informació difusió
Maig a desembre de 2008
Publicació del procés de validació
Inici novembre de 2008
El procés de validació s’iniciarà un cop es publiqui la resolució
corresponent i la sol·licitud s’haurà de presentar dins dels terminis
que estableixi la resolució corresponent.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
DESCRIPCIÓ DE VALIDACIONS DE LA FORMACIÓ
EN PERÍODE TRANSITORI
Aquest procés de validacions correspon a les modalitats esportives
que actualment es troben en període transitori; la seva formació
s’imparteix mitjançant l’Escola Catalana de l’Esport en col·laboració
amb les federacions esportives catalanes. Un cop es regulin les
titulacions d’aquestes especialitats ja no seran causa de validació
en aquest apartat i seguiran el procediment establert per als
ensenyaments d’esports.
És adient articular un procediment, de caràcter extraordinari i limitat
en el temps (31.12.2010), que té per objectiu facilitar la validació al
conjunt de persones que han assolit els aprenentatges anteriorment
a l’aprovació de la Llei, atès que el procediment ordinari per assolir
aquestes competències es fa cursant la formació en període
transitori que ofereix l’Escola Catalana de l’Esport.
La validació positiva del -nivell I- d’una modalitat o especialitat
esportiva en període transitori genera el dret a la certificació,
expedida per l’Escola Catalana de l’Esport per a l’exercici
professional.
Amb aquesta certificació de validació dels aprenentatges de -nivell
I-, la persona interessada es podrà matricular als cursos convocats
per l’Escola Catalana de l’Esport per accedir a la formació en periode
transitori de nivell II de la mateixa especialitat o modalitat, sempre
que es compleixin prèviament els requisits acadèmics i específics
d’accés a la modalitat esportiva corresponent.

ENSENYAMENTS D’ESPORTS
Actualment treballo i tinc una formació federativa d’una modalitat
esportiva que s’ha regulat com a ensenyaments d’esport de règim
especial. Puc sol·licitar la validació dels aprenentatges adquirits
al -nivell I-?
En aquest cas pots aportar el dossier d’experiències que et
facilitarà el DE/IES/CCE/EFTEECE i també ho podràs
consultar a la web del mateix organisme. Si es valora
positivament el teu dossier d’experiències, la Comissió
Avaluadora et facilitarà el certificat corresponent.
I amb aquest certificat puc optar al món laboral?
Amb el certificat t’hauràs de registrar com a professional de
l’esport al Consell Català de l’esport.
I amb aquest certificat puc cursar el -nivell II- i per tant obtenir el
títol de tècnic/a d’esport?
En aquest cas, un cop obtingut el certificat i complint els
requisits d’accés a -nivell I- tant acadèmics com esportius
d’accés et podràs matricular i cursar el -nivell II- per a
l’obtenció del títol.
FORMACIÓ EN PERÍODE TRANSITORI
Actualment encara no treballo però tinc una formació federativa
obtinguda en una entitat privada de la modalitat esportiva en
període transitori. Puc sol·licitar la validació dels aprenentatges
adquirits de -nivell I-?
En aquest cas pots aportar el dossier d’experiències que et
facilitarà el Consell Catalana de l’Esport/Escola Catalana de
l’Esport i també ho podràs consultar a la web del mateix
organisme. Si es valora positivament el teu dossier
d’experiències, l’Escola Catalana de l’Esport et facilitarà el
certificat corresponent.
I amb aquest certificat, puc optar al món laboral?
Amb el certificat t’hauràs de registrar com a professional de
l’esport al Consell Català de l’Esport.
I amb aquest certificat puc cursar el -nivell II- i per tant obtenir el
certificat de la formació en període transitori?
En aquest cas, un cop obtingut el certificat i complint els
requisits d’accés a -nivell I- tant acadèmics com esportius
d’accés et podràs matricular i cursar el -nivell II- per a
l’obtenció del certificat .

