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Llegeix amb atenció perquè tot seguit t’explicarem

com, a on, i de quina manera pots formar-te com a

tècnic d’esports d’hivern. Com deus saber, a les esta-

cions catalanes hi ha diferents monitors que ensenyen

la pràctica d’algun dels esports d’hivern, però, a la

pràctica, cap d’aquests monitors estan titulats  segons

el Reial decret 319/2000 del 3 de març, el qual esta-

blia els títols de tècnic d’esport i tècnic superior

d’esport en les especialitat d’esports d’hivern i aprova-

va els corresponents ensenyaments mínims, a la vega-

da que regulava les proves d’accés a aquests ensenya-

ments. La qual cosa no vol dir que aquests monitors o

professors que et pots trobar a qualsevol estació no en

sàpiguen un ou d’esquiar. Una cosa no treu l’altra.

A veure. Fem una mica de memòria històrica, aquella

que per desgràcia sempre s’oblida amb massa facilitat.

Fins a l’any 1997 era la mateixa RFEDI la que s’enca-

rregava del tema. Aleshores va sortir la primera

norma que deia que, les formacions que fins aleshores

impartia la RFEDI, passarien a ser reglades. És a dir,

que les controlaria i definiria l’Estat espanyol, concreta-

ment el Ministerio de Educación y Cultura, i el

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de

Catalunya. Així arribem al 2000, que es quan surten

els títols de tècnic d’esports d’hivern, definits pel

Ministeri d’Educació i Cultura. I d’ença fins ara les dife-

rents comunitats autònomes, en aquest cas la catala-

na, han anat desenvolupant les seves normatives, fins

que el passat mes de novembre, i prèviament de la

publicació del decret, es publica el que es coneix com a

currículum.

Passos que cal seguir
Com qualsevol altre ensenyament, qualsevol persona

que tingui o vulgui obrir un centre educatiu per impartir

aquests coneixements ho pot fer. L’únic que ha de fer

es presentar la sol·l icitud al Departament

d’Ensenyament, tal com va fer en el seu dia l’Escola de

Tècnics Esportius de la Val d’Aran. Aquest és l’únic

centre que està reconegut pel Departament

d’Ensenyament per poder impartir aquesta titulació i al

seu capdavant hi és Josep Lluís Sans, qui recorda que

“vam haver de passar uns requisits molts estrictes i

forts. Nosaltres tenim tres aules, i podem arribar a

tenir fins i tot 100 alumnes, amb tots els serveis i

infraestructura que requereix un centre d’aquestes

característiques”. Un cop presentada la documentació

demanada, és el Departament d’Ensenyament qui auto-

ritza l’obertura o no. És en aquest moment quan s’ava-

lua la documentació presentada, la que informa del

nombre i qualitat de les instal·lacions, del nombre i

nivell del professorat, de com són les aules, dels ser-

veis que ofereixen, del compromís de complir amb el

pla d’estudis, etc. Això pel que fa a les persones que

tenen un centre, però, què han de fer aquells esquia-

dors o surfistes que volen guanyar-se la vida fent allò

que fins ara feien com a distracció? 

Primer presentar-se a unes proves que convoca cada

any l’escola esmentada –vegeu quadre. Per poder fer-

les s’ha de tenir el títol de graduat en secundària i un

Mare, 
vull ser tècnic d’esports d’hivern

Vols fer de la teva passió, els esports d’hivern, la teva professió. Viure de

la neu i transmetre els teus coneixements a la resta de mortals? Si és així

llegeix amb atenció les paraules que segueixen.
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Els campus i les estades segueixen sent

un bon lloc per millorar el nivell de

cadascú, sigui quina sigui la seva especialitat
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cert nivell en l’especialitat a la qual us aneu a presen-

tar, ja que sinó no passareu la prova. I, en el cas que

no tingueu l’ESO o el títol equivalent –2n de BUP o

FP1– et pots presentar a una prova d’accés general

que convoca el Departament d’Ensenyament cap allà el

mes de maig.  Si s’aproven les proves d’accés específic

ja s’està en capacitat d’iniciar una cursa que, per a ser

completa, pot durar un parell d’anys fins que l’alumne

té la titulació de Tècnic Superior d’Esport. Però, com

qualsevol altra carrera, un es pot quedar al primer

nivell –tindria aleshores el Certificat Esportiu de Primer

Nivell–, al segon nivell –Títol de Tècnic d’Esport– o aca-

bar, que és quan l’alumne pot dir en veu ben alta que

és Tècnic Superior d’Esport. El compliment d’aquest

camí anirà en funció dels resultats obtinguts, dels

diners de cadascú i de les aspiracions que es tinguin. 

Regularitzar el sector
A l’actualitat és a punt de sortir la primera fornada

d’alumnes amb el Certificat Esportiu de Primer Nivell, i

no dir-vos que es moren de ganes de començar a tre-

ballar. Però, aquests alumnes es poden trobar amb un

petit problema, i aquest és el de la competència. Què

pot passar. Doncs molt senzill. Que vagin a una escola,

estació d’esquí o club i no els agafin perquè tinguin uns

monitors o professors que tenen un altre document

acreditatiu o, simplement, no en tenen cap; tant sols

els seus coneixements pràctics. Això passa perquè

aquesta professió, com la gran majoria no està regula-

da. No hi ha llei que exigeixi una titulació acadèmica a

tothom que vulgui ser tècnic d’esports d’hivern. Sigui

quina sigui la seva modalitat. Dit d’una altra forma, que

el que es regularitza és la formació, però no l’activitat

professional. És important saber veure’n la diferència.

És per aquesta raó que cal un temps. Temps perquè

vagin sortint nous alumnes i perquè el sector es vagi

regularitzant. Es vagi acostumant a veure com uns

esquiadors o surfistes piquen a la seva porta amb el

títol de tècnic d’esport d’hivern entre les dents. Els pri-

mers encarregats de fer publicitat de la seva titulació

han de ser els mateixos alumnes. 

Professionals molt ben preparats
La primera fornada, la segona –les proves es convoca-

ran, sembla ser, el dia 15 de febrer–, la tercera, la

quarta… han de fer-se notar, i fins i tot fer-se pesa-

dets, exigir. Ells han destinat un temps, uns esforços i

uns diners que altres no han fet. I això s’ha de notar.

Les empreses poden contractar a qui vulguin, però del

que es tracta és que quan tinguin dos candidats sàpi-

guen veure que el que té una titulació oficial està millor

preparat que l’altre. Que a més de tenir un nivell

excel·lent en la seva especialitat esportiva té una sèrie

de coneixements, pot acreditar una sèrie de coneixe-

ments, que l’altre aspirant pot no tenir. No sé, per

exemple, que igual és un molt bon esquiador, però no

en té ni idea de medi ambient, seguretat, nutrició o de

la terminologia que s’ha de fer servir, la qual també

s’ensenya.  Per en Josep Lluís Sans el tema està clar,

“veiem que cada cop hi ha una demanda més impor-

tant, que s’ha de fer un ensenyament qualificat.

Nosaltres tenim els millors professors, persones com

Juan Estévez, Rafa San Martí o Ricard Mombiedro.

Persones conegudes” i afegeix, “i estic segur que la

gent que sortirà ara anirà amb força i ganes. Són uns

cursos que s’hi estan entre set i nou hores per dia, que

demanen un sacrifici”. Però, quan una cosa es de veri-

tat, no importa el sacrifici que s'hagi de fer, oi?
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L’únic centre a Catalunya es troba a la Val d'Aran

A dia d’avui, l’únic centre que imparteix els ensenyaments que permeten l’obtenció del títol  Tècnic d’Esports
d’Hivern es troba a la Val d’Aran, concretament a Salardú. Es tracta de l’Escola de Tècnics Esportius Val
d’Aran. Josep Lluís Sans n’és el director. Hem parlat amb ell perquè ens faci cinc cèntims del tema.
L’escola va començar a funcionar el mes d’abril del 2002 i per poder entrar a cursar estudis s’han de complir
dos requisits. Primer, tenir el títol de Graduat en Secundària, i després superar una prova d’accés. Aquestes
proves es convoquen un cop a l’any. El 2002 es van convocar al mes d’abril i enguany podríem posar la mà al
foc que tindran lloc al mes de febrer, concretament el dia 15, però per si de cas més val que truqueu abans.
La prova consta de dues avaluacions. Una qualitativa i una altra en què s’avalua el temps de rapidesa. 
Les persones que valoren el candidat són unes persones qualificades d’Ensenyament i tres avaluadors de
l’esport en concret que hagueu triat: esquí alpí, nòrdic o surf de neu. I si aproveu, ja podreu entrar a l’escola. 
L’ensenyament de règim especial d’esports consta de tres nivells i cadascun d’aquests tres nivells es com-
pon de quatre blocs diferents: comú, específic, complementari i pràctic. Com diu el seu nom, al bloc comú es
tracten uns continguts comuns a tots els esports, i es parla, per exemple, tant d’esquí com de muntanya,
amb temes com els primers auxilis, la fisiologia o la psicologia. 
Després es passa al bloc específic de cada esport, el qual consta de dues assignatures centrals: tècnica
d’esport i metodologia de l’esport; més altres com seguretat o medi ambient. El tercer bloc és el comple-
mentari, on s’imparteixen coneixements complementaris, entenent com a tals l’esport adaptat o la terminolo-
gia en català de l’esport. I, finalment, queda el bloc de pràctiques, que consta de 150 hores. Si la persona
aspirant a tècnic d’esports d’hivern pot demostrar una experiència laboral, li poden convalidar. En cas contra-
ri, s’hauran de fer les pràctiques.

Més informació
Un tècnic en esports d'hivern no tant sols ha de

saber esquiar. Ha de saber moltes més coses
�

Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran
Carretera de Vielha, s/n. Salardú, Vielha
(l’escola es troba al pis superior de l’alberg Era
Garona). Tel.: 973 64 45 95
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Via Augusta, 202. Tel.: 93 400 69 00
www.gencat.net/ense
Delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament 
Baix Llogregat-Anoia
Laurea Miró, 328. 08980, St. Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 94 50
Delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament 
Barcelona 1 (ciutat)Barcelona 1 (ciutat)
Av. Paral·lel, 71. 08004, Barcelona
Tel.: 93 443 95 00
Barcelona 2 (comarques)Barcelona 2 (comarques)
Casp, 15. 08010, Barcelona
Tel.: 93 481 60 00
Vallès OccidentalVallès Occidental
Marquès de Comillas, 67. 08202, Sabadell
Tel.: 93 748 44 55
GironaGirona
Ultonia, 13. 17002, Girona. Tel.: 972 48 30 00
LleidaLleida
Passatge de Pompeu, 4. 25006, Lleida
Tel.: 973 22 86 50
TarragonaTarragona
Sant Francesc, 7. 43003, Tarragona
Tel.: 977 25 14 40
Terres de l’EbreTerres de l’Ebre
Poeta Vicenç Garcia, 3. 43500, Tortosa
Tel.: 977 44 50 51
Federació Catalana Esports d’Hivern
Balmes, 191, 2n 2a. 08022, Barcelona
Tel.: 93 415 55 44
www.fceh.org

Quant temps trigaré?
El primer nivell són entre 500-600 hores
El segon nivell són entre 400-500 hores 
El tercer  nivell són entre 750-850 hores
Quant em costarà?
Bloc comú, 421 €, aprox.
Bloc específic, 1.082 €, aprox.
Bloc complementari, 60 €, aprox.
Bloc pràctic, no hi ha preu marcat

Què necessito?
Tenir el títol de Graduat en Secundària i superar la
prova d’accés
Què em permetrà?
Treballar, en funció del nivell assolit, en qualsevol
estació, centre, escola d’esquí, a la Federació
Catalana, a les territorials, a l’espanyola i, fins i tot,
a l’estranger


