
 

 

 

PREGUNTAS MÁIS COMÚNS SOBRE AS ENSINANZAS DEPORTIVA S DE RÉXIME ESPECIAL  

 

PREGUNTA RESPOSTA 
 

� Como se organizan as ensinanzas 

deportivas? 

           

� As ensinanzas deportivas organízanse en graos: 

a) As ensinanzas deportivas de grao medio 

organizaranse en dous ciclos: ciclo inicial de grao medio e 

ciclo final de grao medio. 

b) As ensinanzas deportivas de grao superior 

organizaranse nun único ciclo de grao superior 
 

� Que duración teñen os ciclos das 

ensinanzas deportivas? 

                

� Non teñen todas a mesma duración.  

�        As ensinanzas conducentes a títulos de grao medio 

terán unha duración mínima de 1.000 horas, das que polo 

menos 400 horas corresponderán ao ciclo inicial . 

�        As ensinanzas conducentes a títulos de grao superior 

terán unha duración mínima de 750 horas. 

�      A superación do ciclo anterior e requisito para o 

acceso ao seguinte ciclo. 

 

� Que requisitos se deben cumprir 

para acceder a estes estudos? 

               

� Para acceder ao grao medio  será necesario ter o 

título de Graduado en Educación Secundaria 

Obrigatoria ou equivalente para os efectos 

académicos e superar unha proba de carácter 

específico. 

�     Para acceder ao ciclo de grao superior  será necesario 
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ter o título de bacharel ou equivalente para os efectos 

académicos, así como o título de Técnico deportivo na 

correspondente modalidade ou especialidade  

�     No caso de determinadas modalidades ou 

especialidades, será ademais requisito necesario a 

superación dunha proba realizada pólas Administración 

educativas, ou acreditar un mérito deportivo nos que se 

demostre ter as condicións necesarias para cursar con 

aproveitamento as ensinanzas correspondentes. 
 

� En que consisten ditas probas ? 

    

� A proba de madureza de grao medio versará sobre as 

materias de lingua galega, lingua castelá, sociocultural 

e científico-tecnolóxico.  

�     En dita proba valorarase a madureza e o nivel de 

coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da 

Educación Secundaria Obrigatoria 

�       A proba de madureza de grao superior versará sobre 

as materias comúns propias do currículo de bacharelato: 

lingua e literatura galega, lingua e literatura castelá, 

matemáticas e linguas estranxeiras. Cumprirá seleccionar 

tres das devanditas materias e desenvolver por escrito 

unha cuestión de entre dúas que se propoñan. 

�     Nesta proba valorarase o grao de madureza da persoa 

aspirante en canto á correcta comprensión de conceptos, 

a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e de 

síntese. 
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� O acceso as ensinanzas 

deportivas é equivalente con 

outras ensinanzas? 

 

� A proba de acceso á formación profesional de grao 

medio poderá substituír á proba de acceso ao mesmo 

grao das ensinanzas deportivas. 

�     A parte común da proba de acceso á formación 

profesional de grao superior poderá substituír á proba de 

acceso ao mesmo grao das ensinanzas deportivas. 
                

� Como teño que facer para 

inscribirme? 

 

� A inscrición para as probas farase na secretaría dos 

centros en que se impartan ensinanzas deportivas. 

 

� Onde se poden estudar as 

ensinanzas deportivas? 

 

 

� Centros públicos  que imparten ensinanzas 

deportivas 

 

CENTROS ESPECIALIDADE 

IES Cruceiro baleares 

(Culleredo) 
Fútbol 

IES Sánchez Cantón 

(Pontevedra) 

Fútbol e 

Balonmán 

IES As Lagoas 

(Ourense) 
Fútbol Sala 

IES Nosa Sra. Dos 

Ollos Grandes 

(Lugo) 

Atletismo 

IES Rio Cabe 

(Monforte de Lemos) 
Fútbol 
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IES Fermín Bouza 

Brey 

(Vilgarcia de Arousa) 

 

Baloncesto 

 

 

� Centros privados  autorizados que imparten 

ensinanzas deportivas: 

 

CENTROS ESPECIALIDADE 

CADF Real Club 

Deportivo de La 

Coruña 

Fútbol 

CADF Federación 

Galega de Fútbol 

(A Coruña) 

Fútbol 

Federación Galega 

de Fútbol Sala 

(A Coruña) 

Fútbol Sala 

CPR Santa Apolonia 

(Santiago de 

Compostela) 

Fútbol Sala 

CPR Liceo la Paz 

(A Coruña) 
Fútbol Sala 

 
                      

� Poden validarse outros estudos 

cos estudos de ensinanzas 

deportivas? 

                     

� Si poden validarse, para elo aplicarase a Orden 

ECI/3830/2005 do 18 de novembro, pola que se 

modifica a Orde ECI/3224/2004, do 21 de setembro, 
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pola que se establecen validacións para os efectos 

académicos entre determinadas ensinanzas 

conducentes á obtención de titulacións oficiais no 

ámbito da actividade física e o deporte coas 

correspondentes do bloque común de Técnicos 

Deportivos, establecidos polo Real Decreto 

1913/1997, de 19 de decembro, e a Orde ECI 

3341/2004, do 8 de outubro, que completa esta. 

�    O alumnado terá que presentar a documentación 

correspondente no centro onde desexe cursar as 

ensinanzas. A súa matriculación terá carácter provisional 

en tanto non se resolvan as eventuais validacións.  

�      Unha vez resoltas as validacións da mencionada Orde, 

o alumno tan só terá que facer efectiva a matrícula. 

�      As solicitudes doutras validacións non establecidas na 

mencionada orde, terán que ser tramitadas ante o 

Consello Superior de Deportes. 
                 

� A qué outros estudos podo 

acceder? 

                   

� Có título de Técnico deportivo podo acceder ás 

titulacións de  Técnico Deportivo Superior e  

Bacharelato. 

�        Có título de Técnico deportivo Superior podo acceder 

aos seguintes estudos universitarios: 

1.  Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do 

deporte. 

2.    Diplomado en Educación Social. 

3.    Diplomado en Enfermería. 
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4.   Diplomado en Fisioterapia. 

5.    Diplomado en Terapia Ocupacional. 

6.    Diplomado en Traballo Social. 

7.    Diplomado en Turismo. 

8.    Mestre, especialidade de Audición e Linguaxe. 

9.     Mestre, especialidade de Educación Especial. 

10.    Mestre, especialidade de Educación Física. 

11.    Mestre, especialidade de Educación Infantil.  

12.     Mestre, especialidade de Educación Musical. 

13.     Mestre, especialidade de Educación Primaria. 

14.     Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira. 
                    

� Qué  saídas profesionais podo 

ter? 

                    

� As titulacións de Técnicos deportivos acredita que a 

persoa posúe as competencias necesarias para 

desempenar funcións correspondente á iniciación 

deportiva, tecnificación deportiva e condución de 

actividade ou práctica deportiva. 

 

�        As titulacións de Técnicos deportivos Superiores      

responderán ás competencias adecuadas para 

desempeñar as funcións correspondentes ao 

adestramento, dirección de equipos e deportistas de alto 

rendemento deportivo, condución con altos niveis de 

dificultade na modalidade ou especialidade deportiva de 

que se trate. 

 


