
Ensinanzas deportivas

Grao superior

 Requisitos académicos:
– Título de técnico deportivo da mesma modalidade ou especialidade.
– Título de bacharelato ou titulación equivalente para efectos académicos.
 En ausencia disto, ter 19 anos e superar unha proba de madureza.

– A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de 
acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou de 
artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 
anos.

 Requisitos deportivos:
– Superar unha proba de carácter especí�co.
– Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especiali-

dade ou modalidade correspondente.

A que ensinanzas dá acceso o título de técnico deportivo superior?

Pódese acceder a graos universitarios como ou de maxisterio 
(especialidade de educación física) ou o de ciencias da actividade física 
e o deporte, ademais de permitir a validación con outras ensinanzas do 
ámbito educativo.

Máis información

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de 
Réxime Especial.
Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial.
Edi�cio Administrativo de San Caetano.
Tel.: 981 546 555 / 981 546 556
Fax: 981 546 551
15781  Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es/web/node/2534



Ensinanzas deportivas

Que son as ensinanzas deportivas?

As ensinanzas deportivas están dentro do sistema educativo e a súa 
finalidade é a formación de técnicos (monitores e adestradores) en 
diferentes modalidades e especialidades. 

 Son de réxime especial porque se poden facer simultáneas con outro 
estudos, xa que teñen unha estrutura adaptada ás necesidades formativas da 
tecni�cación e o rendemento deportivo canto a duración, horarios, prácticas, 
etc. 

 Son as únicas titulacións o�ciais no ámbito deportivo e teñen validez 
académica e profesional en todo o Estado.

 Organízanse en ciclo medio (niveis I e II), conducente ao título de técnico 
deportivo, e ciclo superior (nivel III), co que se obtén o título de técnico 
deportivo superior. 

Que especialidades se poden estudar en Galicia?

 Atletismo.
 Baloncesto.
 Balonmán.
 Fútbol.
 Fútbol sala.
 Hípica.
 Vela (en trámite de implantación).
 Mergullo (en trámite de implantación).
 Salvamento (en trámite de implantación).
 Deportes de inverno (en trámite de implantación).

En que centros se poden cursar estas ensinanzas?

Centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordena-
ción Universitaria.

 Fútbol. 
– IES Universidade Laboral. Culleredo.

981 660 700 
www.ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es

– IES Sánchez Cantón. Pontevedra.
986 866 505
www.ies.sanchez.canton@edu.xunta.es

– IES Río Cabe. Monforte de Lemos.
982 400 812
www.ies.rio.cabe@edu.xunta.es

 Balonmán.
– IES Sánchez Cantón. Pontevedra.

986 866 505
www.ies.sanchez.canton@edu.xunta.es

 Baloncesto.
– IES Fermín Bouza Brey. Vilagarcía de Arousa.

986 503 800
www.ies.bouza.brey@edu.xunta.es

 Atletismo.
– IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes. Lugo.

982 220 698
www.ies.nosasenora.ollograndes@edu.xunta.es

 Fútbol sala.
– CIFP A Farixa. Ourense.

988 236 552
www.cifp.farixa@edu.xunta.es

Centros privados autorizados

 Fútbol sala.
– CADF Constantino Castro Ruso. Federación Galega de Fútbol Sala. Vigo.

www.cadfs.ccastroruso@edu.xunta.es
– CADF Federación Galega de Fútbol. A Coruña.

981 120 619
www.cadf.fgfutbol@edu.xunta.es

 Fútbol.
– CADF Federación Galega de Fútbol. A Coruña.

981 120 619
www.cadf.fgfutbol@edu.xunta.es

– CADF Real Club Deportivo da Coruña. Abegondo.
981 647 941
www.cadf.rcdeportivo@edu.xunta.es

 Hípica.
– CPR Santa Apolonia. Santiago de Compostela.

981 520 273
www.cpr.santa.apolonia@edu.xunta.es

– CPR Cemar. Mondariz Balneario.
986 662 430 
www.cpr.cemar@edu.xunta.es

 Deportes de inverno.
– CPR Salvacón. Ourense.

988 247 831 

Cales son os requisitos de acceso ás ensinanzas deportivas?

Grao medio

 Requisitos académicos:
– Dispor do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente 

para os efectos académicos, e superar unha proba especí�ca. En ausencia 
disto, ter 17 anos e superar unha proba de madureza.

– A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos 
formativos de grao medio de formación profesional ou de artes plásticas e 
deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
–  Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados os 

estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especiali-
dade deportiva.

 Requisitos deportivos:
– Primeiro nivel: 

–  Superar unha proba de carácter especí�co na que se avalían as capaci-
dades físicas e técnicas da especialidade correspondente.

–  Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na 
especialidade ou modalidade correspondente.

– Segundo nivel: 
–  Proba especí�ca, de ser o caso. 
–  Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na 

especialidade ou modalidade correspondente.


