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Educació eximirà del català els professors de l’FP esportiva 
 
Els docents afectats per aquesta excepció seran els especialistes contractats per les 
federacions per fer classe de continguts específics en cicles formatius dels nous 
ensenyaments esportius 
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La Conselleria d’Educació i Cultura farà una excepció i no exigirà cap requisit mínim 
de català al professorat especialista dels cicles formatius de grau superior corresponents 
als ensenyaments esportius de règim especial. En canvi, però, el departament de Bàrbara 
Galmés els oferirà un glossari perquè millorin els seus coneixements lingüístics sobre la 
matèria. El recull terminològic s’elaborarà amb la col·laboració de la Direcció General 
de Política Lingüística i inclourà la forma catalana per denominar moviments, postures i 
alineacions. 
 
Aquests estudis ja s’han començat a implantar enguany en les modalitats de futbol, de 
futbol sala i de muntanya i escalada i s’oferiran en col·laboració amb les respectives 
federacions esportives, que seran les encarregades d’aportar els docents especialistes per 
impartir els continguts específics de cada titulació. Després d’un acord assolit entre les 
conselleries d’Educació i Cultura, Esports i Joventut i les federacions esportives, el 
departament que dirigeix Galmés no té previst exigir als docents contractats per les 
federacions l’acreditació de cap coneixement de llengua catalana. Aquesta situació 
contrasta amb la de la resta de professors d’FP, els quals han d’estar en possessió del 
nivell C i han d’haver cursat el seminari de llenguatge específic. No obstant això, els 
professors contractats per les federacions hauran d’acreditar la titulació de Tècnic 
esportiu superior en la corresponent modalitat. 
 
Així, seran les respectives federacions aquelles que s’encarregaran de la docència dels 
continguts específics. Els especialistes contractats per les federacions impartiran 
continguts com Direcció d’equips, Tàctica i sistemes de joc i Regles de joc, en el cas 
dels estudis de Futbol i de Futbol sala. D’aquesta manera, els continguts comuns seran 
impartits pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Cultura. En el cas del cicle 
formatiu de Futbol i de Futbol Sala, els docents de la conselleria s’encarregaran d’oferir 
assignatures com Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament esportiu, 
Organització i legislació de l’esport i Primers auxilis. Les classes es duran a terme en 
l’IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, que està situat en el 
poliesportiu Prínceps d’Espanya. 
 
De les federacions a Educació 
 
Fins ara, les federacions esportives s’encarregaven en exclusiva d’impartir els cursos 
que permetien accedir a la titulació esportiva. Aquesta situació ha canviat, sempre que 
la normativa estatal ha regulat aquest àmbit, ja que ha passat a incloure aquests 
ensenyaments com a cicles d’FP. Així doncs, ha quedat en mans de les autonomies la 
impartició dels estudis que donen dret a titulacions esportives oficials reconegudes arreu 
de l’Estat. Aquests cursos, tot i que encara no han estat desenvolupats, es mantindran 
provisionalment en mans de les respectives federacions, encara sota la regulació 
d’Esports i Joventut. 


