
Convalidacions 

Resum de convalidacions entre diversos estudis relacionats amb l'activitat física i l'esport i els ensenyaments esportius 
de règim especial:  

• Diplomat en Educació Física 

• Llicenciat en Educació Física 

• Maestro en Educació Física 

• Tècnic en conducció d'activitats físic esportives en el mitjà natural 

• Tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives 

Les convalidacions del bloc comú se sol·liciten en el centre on l'alumne/a se matricula per a la realització dels estudis 
de tècnic esportiu per als quals demana la convalidació, excepte als ensenyaments que están regulats per la LOE que 
deuran sol·licitar totes les convalidacións al CSD.  

Les convalidacions referents al bloc específic se sol·liciten al Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport.  

 

 

Els Centres privats adscrits lliuraran en el *CIP de FP una relació, una per cada curs, d'aquells alumnes que sol·liciten 
la convalidació adjuntat a aquesta relació la fotocòpia  compulsada del títol.  

 

*MODULOS A CONVALIDAR DEL BLOC COMÚ 

 

Cicle Inicial del Grau Mitjà             

Titulació aportada                                                                      Mòduls convalidats  

CM Conducció d'activitats físiques  o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport  

o Primers Auxilis i higiene en l'esport 

 

*CS Animació Activitats   o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport  

o Entrenament esportiu 

o Primers Auxilis i higiene en l'esport 

o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament  

Mestre  

Especialitat: Educació  Física   o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport  

o Entrenament esportiu 

o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de 
l'entrenament esportiu 

 

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.  o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport  

o Entrenament esportiu 



o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de 
l'entrenament esportiu 

o Fonaments sociològics de l'esport 

o Organització i legislació del deporte 

 

Cicle Final del Grau Mitjà 

Titulació aportada                                                         Mòduls convalidats 

CM Conducció d'activitats físiques  o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport 

*CS  Activitats Físiques   o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport  

o Entrenament esportiu 

o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de 
l'entrenament esportiu 

 

Mestre Especialitat: Educació Física   o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de 
l'entrenament esportiu 

 

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. o Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport 

o Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i de     

o Entrenament esportiu 

o Organització de l'esport 

o Teoria i sociologia del deporte 

CICLE SUPERIOR 

Titulació aportada                                                          Mòduls convalidats 

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. o Entrenament de l'alt rendiment esportiu 

o Fisiologia de l'esforç 

o Psicologia de l'alt  rendiment 

o Gestió de l'esport 

 


