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FINALITAT I ABAST
Els esportistes qualificats com a esportista d’alt nivell o esportista d’alt rendiment pel
Consejo Superior del Deporte i els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana que apareixen en
les llistes publicades en el DOGV, tenen reconegudes determinades mesures de suport per a
facilitar la compatibilitat amb l’accés i amb el seguiment dels estudis en l’ensenyament secundari
i en la universitat.
Les mesures s’estableixen en el RD 971/2007, de 13 de juliol i en el Decret 39/2020, de 20 de
gener. Aquestes mesures es concreten posteriorment en les normatives pròpies d’accés a instituts
i universitats i del posterior seguiment dels estudis, de forma que es poden sol·licitar exempcions i
convalidacions de determinades assignatures segons l’etapa educativa.

NORMATIVA
•

Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. [BOE,
25.07.2007, núm. 177, p. 32240-32247].

•

Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al
personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
L’alumnat que reunisca les condicions d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment i els
esportistes d’elit tenen regulades respecte al sistema educatiu determinades mesures de suport,
que podran sol·licitar dins dels procediments d’admissió en cada tipus d’ensenyament, Secundària
Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Esportius o bé en l’accés a estudis
universitaris.
•

Accés a l’ensenyament d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, valorat com a
criteri prioritari.
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•

Possibilitat de sol·licitar exempció de matèria d’educació física.

•

Possibilitat de sol·licitar convalidació d’una assignatura específica.

•

Accés en cup per esportistes en estudis universitaris reglats en cada ensenyament.

•

Exempció de la part específica en proves d’accés a ensenyaments esportius.

Més informació:
➢ Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
• Ordenación Académica.
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/secundaria/convalidaciones-yexenciones
•

Enseñanzas Deportivas.

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas
•

Universidad.

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/normativa
•

Dirección General de Deporte
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/deporte
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/beneficios-deportistas-de-elite

➢ Consejo Superior de Deporte
http://www.csd.gob.es/csd

RESOLUCIONS
Individualitzades per a cada sol·licitant.
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DICCIONARI DEL RECURS

Aquestes són les paraules clau relacionades amb aquest recurs, les definicions de les quals es
poden trobar als enllaços següents:
► D_0124: Esportista d’elit de la Comunitat Valenciana
► D_0126: Esportista d’alt nivell
► D_0127: Esportista d’alt rendiment

FORMULARIS
Aquest és el formulari relacionat amb aquest recurs, el qual es pot trobar a l'enllaç següent:
► F_0165: Sol·licitud de beneficis específics en relació amb el seguiment dels estudis d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat

Aquest document no té valor jurídic.
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