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Accés

Prova específica 
o requisit esportiu 

ESO 
o equivalent 

o CAM

Calendari de la preinscripció

Maig 2017 Setembre 2017

Publicació  
del calendari

Primer període

abans 9 de maig abans 8 de 
setembre16 al 29 de maig

Sol·licituds Finalització del 
procés
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Publicació  
del calendari
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Sol·licituds Finalització del 
procés
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Publicació  
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Sol·licituds Finalització del 
procés

Febrer 2018 Abril 2018

Publicació  
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Quart període

abans 28  
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Sol·licituds Finalització del 
procés
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Calendari de les proves específiques

ESPECIALITATS Períodes d’inscripció de proves Períodes de realització de proves

Atletisme 9 al 28 de maig 8 al 22 de juny

Bàsquet 9 al 28 de maig 1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

Busseig esportiu amb  
escafandre autònom * 9 al 28 de maig 8 al 22 de juny

Esgrima 9 al 28 de maig 8 al 22 de juny

Espeleologia (cicle inicial  
i cicle final)

1 al 15 de  
desembre  
de 2016

13 de gener  
al 10 de febrer

Es
po

rt
s 

d’
hi

ve
rn

Esquí alpí

1 i 15 de  
desembre  
de 2016 

3 al 16 de febrer 13 de gener  
al 10 de febrer 6 al 20 de març 

6 de febrer  
al 3 de març

13 de novembre  
al 6 de desembre

20 de març  
al 7 d’abril

12 de desembre  
de 2017 al 20 de 
gener de 2018

Esquí de fons
1 al 15 de  
desembre  
de 2016

6 de febrer  
al 3 de març

13 de gener  
al 10 de febrer 

20 de març  
al 7 d’abril

Surf de neu

1 i 15 de  
desembre  
de 2016 

3 al 16 de febrer 13 de gener  
al 10 de febrer 6 al 20 de març

6 de febrer  
al 3 de març

13 de novembre  
al 6 de desembre

20 de març  
al 7 d’abril

12 de desembre  
de 2017 al 20 de 
gener de 2018

Es
po

rt
s 

de
 m

un
ta

ny
a 

i e
sc

al
ad

a Excursionisme (1r nivell) 6 al 24 de març 9 al 28 de maig 21 d’agost al 8  
de setembre

3 d’abril  
al 5 de maig 8 al 22 de juny 11 al 29 de  

setembre

Alta muntanya (2n nivell)
1 al 15 de  
desembre  
de 2016

13 de gener  
al 10 de febrer

Descens de barrancs  
(2n nivell) 9 al 28 de maig 21 d’agost  

al 8 de setembre 8 al 22 de juny 11 al 29  
de setembre

Escalada (2n nivell) 9 al 28 de maig 8 al 22 de juny

Muntanya mitjana  
(2n nivell) 6 al 24 de març 9 al 28 de maig 21 d’agost  

al 8 de setembre
3 d’abril  

al 5 de maig 8 al 22 de juny 11 al 29 de  
setembre

Fu
tb

ol
 i 

 
fu

tb
ol

 s
al

a Futbol 9 al 28 de maig 21 d’agost  
al 8 de setembre

1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 11 al 29  

de setembre
23 de setembre  
al 7 d’octubre 

Futbol sala 9 al 28 de maig 1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

*Cal acreditar el certificat de bussejador de primera classe per poder accedir a la realització de la prova
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Calendari de les proves específiques

ESPECIALITATS Períodes d’inscripció de proves Períodes de realització de proves

Handbol 9 al 28 de maig 1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

H
íp

ic
a

Cicle inicial d’hípica 3 i 16 de febrer 1 al 12  
de setembre 6 i 20 de març 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

CFDH salt, doma concurs 
complet 3 i 16 de febrer 1 al 12  

de setembre 6 i 20 de març 23 de setembre  
al 7 d’octubre 

GS d’hípica 1 al 12  
de setembre 

23 de setembre  
al 7 d’octubre 

Pi
ra

gü
is

m
e

Cicle inicial de piragüisme 9 al 28 de maig 1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

Cicle final de piragüisme en 
aigües braves

1 al 12  
de setembre 

23 de setembre  
al 7 d’octubre 

Cicle final de piragüisme 
recreatiu guia en aigües 
braves

1 al 12  
de setembre 

23 de setembre  
al 7 d’octubre 

Salvament i socorrisme 9 al 28 de maig 1 al 12  
de setembre 8 al 22 de juny 23 de setembre  

al 7 d’octubre 

Vela
1 al 15 de  
desembre  
de 2016 

9 al 28 de maig 13 de gener  
al 10 de febrer 8 al 22 de juny
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