
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als
ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

Mitjançant Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre, es va establir el règim de les proves específiques d'accés
als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i es van convocar les proves
específiques.

Per Resolució EDU/2411/2019, de 13 de setembre, per facilitar la tramitació de sol·licituds d'adaptació de la
prova provinents de persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats o altres
trastorns greus, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la, es va modificar el punt 5.2
de l'annex 1 de la Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre.

A fi d'establir el calendari d'inscripció i de realització de les proves, així com els efectes de la seva superació,
cal publicar la convocatòria corresponent al curs escolar 2020-2021.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocar les proves específiques d'accés, d'acord amb les dates d'inscripció i el calendari de realització que
es determinen a l'annex, per als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats
corresponents al curs 2020-2021, següents:

 

a. Ensenyaments esportius de grau mitjà

 

Atletisme: cicle inicial

 

Basquet: cicle inicial

 

Esgrima: cicle inicial

 

Espeleologia: cicle inicial

 

Espeleologia: cicle final

 

Esports d'hivern:

Esquí alpí: primer nivell

Esquí de fons: primer nivell

Surf de neu: primer nivell
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Futbol: primer nivell

 

Futbol sala: primer nivell

 

Handbol: primer nivell

 

Hípica:

Hípica: cicle inicial

Hípica: cicle final en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs

 

Muntanya i escalada:

Alta muntanya: segon nivell

Barrancs: cicle final

Escalada: cicle final

Muntanya mitjana: cicle final

Senderisme: cicle inicial

 

Piragüisme:

Piragüisme: cicle inicial

Piragüisme en aigües braves: cicle final

Piragüisme recreatiu guia en aigües braves: cicle final

 

Salvament i socorrisme: cicle inicial

 

Vela amb aparell fix i aparell lliure: cicle inicial

 

b. Ensenyament esportiu de grau superior:

 

Hípica: cicle de grau superior

 

-2 La superació de les proves específiques d'accés que es convoquen mitjançant aquesta Resolució té una
validesa de 18 mesos, excepte la de la prova específica d'accés al cicle inicial en Salvament i socorrisme que té
una validesa de 24 mesos.

 

-3 Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d'acord amb els requeriments que en cada
moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos en aquesta resolució es
podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous
calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació) es faran
públics a la pàgina web del Departament d'Educació (www.gencat.cat/ensenyament) i en els webs dels centres
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implicats en cada tipus de prova.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el Conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 18 d'agost de 2020

 

Juan José Falcó i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

Dates d'inscripció i calendari de realització de les proves específiques d'accés

 

1. Dates d'inscripció

 

Alta muntanya (segon nivell):

Període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

 

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Basquet (cicle inicial):

Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Barrancs (cicle final):

Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Escalada (cicle final):

Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020
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Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 12 de febrer de 2021

 

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

 

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Segon període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Futbol sala (primer nivell):

Primer període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Segon període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Handbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 3 i 12 de febrer de 2021.

Segon període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Hípica (grau superior):

Període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Muntanya mitjana (cicle final):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Piragüisme (cicle inicial):

Primer Període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Segon període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021
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Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Tercer període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

Senderisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

 

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 12 de febrer de 2021

 

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 9 i 25 de novembre de 2020

Segon període: entre els dies 3 i 21 de maig de 2021

Tercer període: entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021

 

2. Calendari de realització

 

Les proves es duran a terme dins els terminis que tot seguit s'especifiquen segons les corresponents
especialitats:

 

Alta muntanya (segon nivell):

Període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

 

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Bàsquet (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Barrancs (cicle final):

Període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Escalada (cicle final):

Període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021
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Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

 

Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 27 de febrer de 2021 a 22 de març de 2021

 

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

 

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

Segon període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Futbol sala (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

Segon període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Handbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 27 de febrer de 2021 a 22 de març de 2021

Segon període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Hípica (grau superior):

Període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Muntanya mitjana (cicle final).

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Piragüisme (cicle inicial)

Primer període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021
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Segon període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

Tercer període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

Senderisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

 

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 27 de febrer de 2021 a 22 de març de 2021

 

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 15 de desembre de 2020 a 17 de febrer de 2021

Segon període: entre els dies 8 i 30 de juny de 2021

Tercer període: entre els dies 29 de setembre i 11 d'octubre de 2021

 

3. L'ordre d'actuació dels aspirants es determina a partir del resultat del sorteig que tindrà lloc el dia 23
d'octubre de 2020, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona). En cas que les característiques específiques de les proves aconsellin adoptar un altre ordre
d'actuació, la comissió avaluadora el podrà determinar i n'informarà els aspirants mitjançant la pàgina web del
centre i la reunió de presentació de les proves.

 

(20.237.006)
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