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RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2013, de la Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyances de 
Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’ac-
cés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a 
les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu 
superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell 
III. [2013/1096]

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2013, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial, por la que se convocan las pruebas de acce-
so a las enseñanzas de régimen especial que conducen a 
las titulaciones oficiales de técnico deportivo y técnico 
deportivo superior, y a las formaciones deportivas de nivel 
I y de nivel III. [2013/1096]

La conselleria competent en matèria d’educació ha convocat anual-
ment, en el marc del que disposa l’Orde de 10 de maig de 2004 –modifi-
cada parcialment per l’Orde de 17 de novembre de 2006–, les proves per 
a l’accés a les ensenyances esportives en la Comunitat Valenciana dels 
candidats que no compliren els requisits acadèmics d’accés directe.

Segons el Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’esta-
blix l’ordenació general de les ensenyances esportives de règim especi-
al, i el Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell, pel qual es regulen 
les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana, 
correspon a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport regular les pro-
ves d’accés i realitzar, almenys, una convocatòria anual, en virtut de les 
competències que li conferix el Decret 179/2012, de 14 de desembre, 
del Consell, pel que s’establix l’estructura bàsica de la Presidència i de 
les conselleries de la Generalitat.

Per tot això, la Direcció General de Formació Professional i Ense-
nyances de Règim Especial, fent ús de les competències que li conferix 
el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova 
el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport, resol:

Primer. Finalitat
La present resolució té com a finalitat convocar les proves d’ac-

cés, a què fa referència l’article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 
d’octubre (BOE 08.11.2007), i l’article 22 del Decret 132/2012, de 31 
d’agost, del Consell (DOGV 03.09.2012), a les ensenyances de règim 
especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tèc-
nic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell 
III, que regula l’Orde EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es 
regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les 
activitats de formació esportiva (BOE 11.12.2010), i la seua modificació 
feta per l’Orde EDU/581/2011, de 7 de març, per la qual es modifica 
l’Orde EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la que es regulen els 
aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats 
de formació esportiva, a què es referix la disposició transitòria primera 
del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre.

Segon. Data de realització
La prova d’accés es realitzarà el dissabte dia 9 de març de 2013, tant 

la corresponent per a accedir a les ensenyances de grau mitjà de tècnic 
esportiu i a les formacions esportives de nivell I, com la que correspon-
ga per a accedir a les ensenyances de grau superior de tècnic esportiu 
superior i a les formacions esportives de nivell III.

Tercer. Lloc de realització
Les proves d’accés es realitzaran en els següents centres docents 

públics:
Província d’Alacant:
IES Haygón. Av. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig
Províncies de Castelló i València:
CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid 

s/n. Cheste

Quart. Període d’inscripció
El període d’inscripció a les proves d’accés que es convoquen mit-

jançant esta resolució estarà comprés entre els dies 18 i 22 de febrer de 
2013, ambdós inclosos.

La conselleria competente en materia de educación ha convocado 
anualmente, en el marco de lo dispuesto en la Orden de 10 de mayo 
de 2004 –modificada parcialmente por la Orden de 17 de noviembre 
de 2006–, las pruebas para el acceso a las enseñanzas deportivas en la 
Comunitat Valenciana de los candidatos que no cumplieran los requisi-
tos académicos de acceso directo.

Según el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régi-
men especial, y el Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, por 
el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la 
Comunitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Educación, Cul-
tura y Deporte regular las pruebas de acceso y realizar, por lo menos, 
una convocatoria anual, en virtud de las competencias que le confiere 
el Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se 
establece la estructura básica de la Presidencia y de las consellerias de 
la Generalitat.

Por todo ello, la Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, en uso de las competencias que le 
confiere el Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte, resuelve:

Primero. Finalidad
La presente resolución tiene como finalidad convocar las pruebas 

de acceso, a las que hace referencia el artículo 31 del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre (BOE 08.11.2007), y el artículo 22 del 
Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell (DOCV 03.09.2012), 
a las enseñanzas de régimen especial que conducen a las titulaciones 
oficiales de técnico deportivo y técnico deportivo superior, y a las 
formaciones deportivas de nivel I y de nivel III, que regula la Orden 
EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de 
formación deportiva (BOE 11.12.2010), y su modificación dada por la 
Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades 
de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Segundo. Fecha de realización
La prueba de acceso se realizará el sábado día 9 de marzo de 2013, 

tanto la correspondiente para acceder a las enseñanzas de grado medio 
de técnico deportivo y a las formaciones deportivas de nivel I, como 
la que corresponda para acceder a las enseñanzas de grado superior de 
técnico deportivo superior y a las formaciones deportivas de nivel III.

Tercero. Lugar de realización
Las pruebas de acceso se realizarán en los siguientes centros docen-

tes públicos:
Provincia de Alicante:
IES Haygón. av. Haygón, 50. San Vicente del Raspeig
Provincias de Castellón y Valencia:
CIFP Complejo Educativo de Cheste. Carretera de Valencia-Madrid 

s/n. Cheste

Cuarto. Período de inscripción
El período de inscripción a las pruebas de acceso que se convocan 

mediante esta resolución estará comprendido entre los días 18 y 22 de 
febrero de 2013, ambos incluidos.
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Quint. Requisits
De conformitat amb l’article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 

d’octubre, i l’article 22 del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell, 
pel qual s’establix l’ordenació general de les ensenyances esportives de 
règim especial, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

1. Per a inscriure’s en la prova d’accés a les ensenyances de règim 
especial de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives 
de nivell I:

a) No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundà-
ria Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equi-
valents a l’efecte d’accés segons s’indica en la disposició addicional 
dotze del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i en la disposició 
addicional quinta del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell.

b) Tindre, com a mínim, 17 anys complits a l’any de realització de 
la prova.

2. Per a inscriure’s en la prova d’accés a les ensenyances de règim 
especial de grau superior de tècnics esportius o a les formacions espor-
tives de nivell III:

a) No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes 
acadèmics, ni de titulacions equivalents a l’efecte d’accés segons s’indi-
ca en la disposició addicional dotze del Reial Decret 1363/2007, de 24 
d’octubre, i en la disposició addicional quinta del Decret 132/2012, de 
31 d’agost, del Consell.

b) Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol 
de tècnic esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva o 
acreditar la superació del nivell II de la mateixa modalitat o especialitat 
esportiva, o una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del 
títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell a què es desitja 
accedir. Tant en l’un cas com en l’altre, l’edat mínima establida farà 
referència als anys complits l’any de realització de la prova.

3. La prova d’accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà 
substituir la prova d’accés al mateix grau de les ensenyances esporti-
ves.

4. La part comuna de la prova d’accés a la Formació Professional 
de grau superior podrà substituir la prova d’accés al mateix grau de les 
ensenyances esportives.

Sext. Sol·licitud
1. Per a efectuar la inscripció, les persones interessades hauran de 

presentar en un únic centre docent públic dels indicats en l’apartat tercer 
d’esta resolució:

a) Sol·licitud, d’acord amb el corresponent model que s’indica en 
els annexos I i II d’esta resolució.

b) Document nacional d’identitat o número d’identificació d’estran-
ger, o si no passaport, permís de residència o visat d’estudis.

c) Justificant de pagament de las taxes corresponents.
2. A més, per a concórrer a la prova d’accés a les ensenyances espor-

tives de règim especial de grau superior de tècnics esportius, hauran 
d’acreditar estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la modalitat 
o, si és el cas, especialitat esportiva corresponent; així mateix, per a les 
formacions esportives de nivell III, hauran d’acreditar la superació del 
nivell II de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. L’acreditació es 
realitzarà mitjançant la presentació d’algun dels documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol.
b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.
c) Certificat acadèmic que acredite estar en possessió del títol.

3. Al terme del període establit per a la formalització de la inscrip-
ció, es publicarà, en el tauler d’anuncis del corresponent IES o CIFP 
on es realitzaran les proves, una relació diferenciada per a cada prova 
d’accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, exclosos. En la relació 
d’exclosos s’indicarà expressament el motiu d’exclusió i el termini per a 
esmenar el defecte. Finalitzat el termini d’esmena, es remetrà una còpia 
de les relacions d’admesos i exclosos al corresponent inspector o ins-
pectora d’educació designat per a supervisar les mencionades proves.

Quinto. Requisitos
De conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 1363/2007, de 

24 de octubre, y el artículo 22 del Decreto 132/2012, de 31 de agosto, 
del Consell, por el que se establece la ordenación general de las ense-
ñanzas deportivas de régimen especial, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1. Para inscribirse en la prueba de acceso a las enseñanzas de régi-
men especial de grado medio de técnicos deportivos o a las formaciones 
deportivas de nivel I:

a) No estar en posesión del título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente a efectos académicos ni de titulaciones 
equivalentes a los efectos de acceso según se indica en la disposición 
adicional doce del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, y en la 
disposición adicional quinta del Decreto 132/2012, de 31 de agosto, 
del Consell.

b) Tener, como mínimo, 17 años cumplidos el año de realización 
de la prueba.

2. Para inscribirse en la prueba de acceso a las enseñanzas de régi-
men especial de grado superior de técnicos deportivos o a las formacio-
nes deportivas de nivel III:

a) No estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente a 
efectos académicos, ni de titulaciones equivalentes a los efectos de acce-
so, según se indica en la disposición adicional doce del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, y en la disposición adicional quinta del 
Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell.

b) Tener una edad mínima de 19 años y estar en posesión del título 
de técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad 
deportiva o acreditar la superación del nivel II de la misma modalidad o 
especialidad deportiva, o una edad mínima de 18 años cuando se posea, 
además del título anterior, un título de técnico relacionado con aquel al 
que se desea acceder. Tanto en un caso como en el otro, la edad mínima 
establecida hará referencia a los años cumplidos al año de realización 
de la prueba.

3. La prueba de acceso a la Formación Profesional de grado medio 
podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas 
deportivas.

4. La parte común de la prueba de acceso a la Formación Profesio-
nal de grado superior podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo 
grado de las enseñanzas deportivas.

Sexto. Solicitud
1. Para efectuar la inscripción, las personas interesadas deberán 

presentar en un único centro docente público de los indicados en el 
apartado tercero de esta resolución:

a) Solicitud, de acuerdo con el correspondiente modelo que se indi-
ca en los anexos I e II de esta resolución.

b) Documento nacional de identidad o número de identificación de 
extranjero o, en su defecto, pasaporte, permiso de residencia o visado 
de estudios.

c) Justificante de pago de las tasas correspondientes.
2. Además, para concurrir a la prueba de acceso a las enseñanzas 

deportivas de régimen especial de grado superior de técnicos deportivos, 
deberán acreditar estar en posesión del título de técnico deportivo en la 
modalidad o, en su caso, especialidad deportiva correspondiente; asi-
mismo, para las formaciones deportivas de nivel III, deberán acreditar la 
superación del nivel II de la misma modalidad o especialidad deportiva. 
La acreditación se realizará mediante la presentación de alguno de los 
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título.
b) Fotocopia compulsada del resguardo acreditativo del título.
c) Certificación académica que acredite estar en posesión del títu-

lo.
3. Al término del período establecido para la formalización de la 

inscripción, se publicará, en el tablón de anuncios del correspondiente 
IES o CIFP donde se realizarán las pruebas, una relación diferencia-
da para cada prueba de acceso de los solicitantes admitidos y, en su 
caso, excluidos. En la relación de excluidos se indicará expresamente 
el motivo de exclusión y el plazo para enmendar el defecto. Finalizado 
el plazo de enmienda, se remitirá una copia de las relaciones de admiti-
dos y excluidos al correspondiente inspector o inspectora de educación 
designado para supervisar las mencionadas pruebas.
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4. Tota la documentació s’arxivarà en l’IES/CIFP i estarà a disposi-
ció de la comissió d’avaluació que examine l’aspirant.

Sèptim. Informació i orientació
1. La present resolució es farà pública en els taulers d’informació 

de les direccions territorials de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport d’Alacant, Castelló i València i es donarà també a conéixer, per 
a informació dels interessats, per part de totes les federacions esportives 
valencianes.

2. La direcció dels IES/CIFP on es realitzen les proves d’accés 
designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d’ori-
entació que haurà d’orientar les persones interessades a realitzar-les.

3. L’orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, 
estructura, continguts i criteris d’avaluació.

4. Els avisos referents a les proves d’accés es faran públics en els 
taulers d’anuncis dels mencionats IES/CIFP.

Octau. Desenrotllament de les proves d’accés
1. Per a accedir a les ensenyances esportives de grau mitjà de tèc-

nic esportiu i a formacions esportives de nivell I, la prova d’accés es 
realitzarà en els IES/CIFP indicats en l’apartat tercer d’esta resolució el 
mateix dia i a la mateixa hora, d’acord amb el calendari següent:

Dia: 9 de març de 2013
Horari:
8.00 hores: constitució de la comissió d’avaluació. El president pro-

cedirà a l’obertura del sobre dels exercicis de la prova d’accés, els quals 
quedaran davall la seua custòdia. S’adoptaran les mesures necessàries 
que garantisquen l’organització i el bon desenrotllament de les proves.

9.00 hores: primer exercici. Duració: 2 hores
11.30 hores: segon exercici. Duració: 2 hores.

2. Per a accedir a les ensenyances esportives de grau superior de 
tècnics esportius i a formacions esportives de nivell III, la prova d’accés 
es realitzarà en els IES/CIFP indicats en l’apartat tercer d’esta resolució 
el mateix dia i a la mateixa hora, d’acord amb el calendari següent:

Dia: 3 de març de 2012
Horari:
8.00 hores: constitució de la comissió d’avaluació. El president pro-

cedirà a l’obertura del sobre dels exercicis de la prova d’accés, els quals 
quedaran davall la seua custòdia. S’adoptaran les mesures necessàries 
que garantisquen l’organització i el bon desenrotllament de les proves.

9.00 hores: primer exercici (apartat A). Duració: 1 h 30 min.
11.00 hores: primer exercici (apartat B). Duració: 1 h 30 min.
13.00 hores: segon exercici. Duració: 2 h 30 min.

3. La prova d’accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els 
coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament 
les ensenyances d’este grau. Els continguts de la prova versaran sobre 
els continguts que determina el Decret 112/2007, de 20 de juliol, del 
Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària 
Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV 24.07.2007).

4. La prova d’accés al grau superior té com a objecte demostrar la 
maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Esta 
prova versarà sobre els continguts de les matèries comunes determinats 
pel currículum del Batxillerat vigent a la Comunitat Valenciana (Decret 
102/2008 d’11 de juliol).

5. L’estructura de les proves s’ajustarà al que disposa l’apartat sext 
de l’Orde de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l’ac-
cés a les ensenyances esportives en la Comunitat Valenciana (DOCV 
09.06.2004), modificada parcialment en l’apartat tercer per l’Orde de 17 
de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 
per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir a les ense-
nyances esportives a la Comunitat Valenciana (DOCV 20.12.2006).

4. Toda la documentación se archivará en el IES/CIFP y estará a 
disposición de la comisión de evaluación que examine al aspirante.

Séptimo. Información y orientación
1. La presente resolución se hará pública en los tableros de infor-

mación de las direcciones territoriales de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte de Alicante, Castellón y Valencia y se dará también 
a conocer, para información de los interesados, por parte de todas las 
federaciones deportivas valencianas.

2. La dirección de los IES/CIFP donde se realicen las pruebas de 
acceso designará al profesorado de los distintos departamentos didác-
ticos y/o de orientación que deberá orientar a las personas interesadas 
en realizarlas.

3. La orientación tendrá como objeto informar sobre el calendario, 
estructura, contenidos y criterios de evaluación.

4. Los avisos referentes a las pruebas de acceso se harán públicos en 
los tableros de anuncios de los mencionados IES/CIFP.

Octavo. Desarrollo de las pruebas de acceso
1. Para acceder a las enseñanzas deportivas de grado medio de téc-

nico deportivo y a formaciones deportivas de nivel I, la prueba de acce-
so se realizará en los IES/CIFP indicados en el apartado tercero de esta 
resolución el mismo día y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente 
calendario:

Día: 9 de marzo de 2013
Horario:
8.00 horas: constitución de la comisión de evaluación. El presiden-

te procederá a la apertura del sobre de los ejercicios de la prueba de 
acceso, los cuales quedarán bajo su custodia. Se adoptarán las medidas 
necesarias que garanticen la organización y el buen desarrollo de las 
pruebas.

9.00 horas: primer ejercicio. Duración: 2 horas
11.30 horas: segundo ejercicio. Duración: 2 horas.

2. Para acceder a las enseñanzas deportivas de grado superior de 
técnicos deportivos y a formaciones deportivas de nivel III, la prueba 
de acceso se realizará en los IES/CIFP indicados en el apartado tercero 
de esta resolución el mismo día y a la misma hora, de acuerdo con el 
siguiente calendario:

Día: 3 de marzo de 2012
Horario:
8.00 horas: constitución de la comisión de evaluación. El presidente 

procederá a la apertura del sobre de los ejercicios de la prueba de acceso, 
los cuales quedarán bajo su custodia. Se adoptarán las medidas necesarias 
que garanticen la organización y el buen desarrollo de las pruebas.

9.00 horas: primer ejercicio (apartado A). Duración: 1 h 30 min.
11.00 horas: primer ejercicio (apartado B). Duración: 1 h 30 min.
13.00 horas: segundo ejercicio. Duración: 2 h 30 min.

3. La prueba de acceso al grado medio tiene como objeto demostrar 
los conocimientos y las habilidades suficientes para cursar con aprovecha-
miento las enseñanzas de este grado. Los contenidos de la prueba versarán 
sobre los contenidos que determina el Decreto 112/2007, de 20 de julio, 
del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en la Comunitat Valenciana (DOCV 24.07.2007).

4. La prueba de acceso al grado superior tiene como objeto demos-
trar la madurez en relación con los objetivos formativos del Bachille-
rato. Esta prueba versará sobre los contenidos de las materias comunes 
determinados por el currículo del Bachillerato vigente en la Comunitat 
Valenciana (Decreto 102/2008 de 11 de julio).

5. La estructura de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en el apar-
tado sexto de la Orden de 10 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Deporte, por la que se regulan las pruebas de madurez 
para el acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunitat Valenciana 
(DOCV 09.06.2004), modificada parcialmente en el apartado tercero 
por la Orden de 17 de noviembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte, por la que se regulan las pruebas de madurez 
para acceder a las enseñanzas deportivas en la Comunitat Valenciana 
(DOCV 20.12.2006).
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6. Els exercicis de les proves seran elaborats per la direcció general 
de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i seran cus-
todiats pels presidents de les comissions d’avaluació, que prendran les 
mesures oportunes per a salvaguardar-ne la confidencialitat.

7. En qualsevol moment de la realització de la prova corresponent, 
els membres de la comissió d’avaluació podran procedir a la verificació 
de la identitat dels aspirants.

Nové. Supervisió de les proves d’accés
1. En cada província, el corresponent director o directora territorial 

d’Educació, Cultura i Esport proposarà el nomenament d’un inspector o 
inspectora d’educació per a supervisar el desenrotllament de les proves, 
atendre les consultes que respecte d’això realitzen els IES/CIFP i reme-
tre els exercicis de les proves al centre o centres de la seua província on 
es realitzaran a fi que siguen custodiats pel president de la corresponent 
comissió d’avaluació fins a la seua realització.

2. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyances 
de Règim Especial comunicarà a la Inspecció General d’Educació el 
nom dels inspectors proposats per a organitzar el desenrotllament de 
les proves. 

Deu. Comissions d’avaluació
1. Es constituirà una comissió d’avaluació en cada un dels IES/CIFP 

designats per a realitzar les proves d’accés, composta per:

a) El president, que serà el director de l’IES/CIFP.
b) Quatre vocals, preferentment de l’IES/CIFP on es realitzen les 

proves, pertanyents al cos de professors d’ensenyança secundària i als 
departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves, dels 
quals el de menor edat actuarà com a secretari de la comissió.

c) A proposta del president, quan el nombre d’aspirants a realit-
zar les proves siga superior a 100 podran incorporar-se els assessors 
docents (col·laboradors) que es consideren necessaris en funció del 
nombre d’inscrits.

2. Els components de la comissió d’avaluació seran proposats pels 
respectius directors territorials d’Educació, Cultura i Esport.

3. Els membres de les comissions d’avaluació estaran subjectes a les 
causes d’abstenció i recusació que indiquen els articles 28 i 29 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. El professorat que forme part de les mencionades comissions 
d’avaluació estarà subjecte al que establix el Decret 24/1997, d’11 de 
febrer (DOCV 17.02.1997), del Govern Valencià, sobre indemnitzacions 
per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i la seua 
modificació feta pel Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel 
qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzaci-
ons per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

5. La comissió d’avaluació tindrà les funcions següents:
a) Organització i realització de les proves d’accés.
b) Correcció i qualificació.
c) Ompliment de les actes d’avaluació segons els models dels anne-

xos III i IV de la present resolució i publicació dels resultats.

d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incor-
rectes.

e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corres-
ponent prova d’accés segons els models dels annexos V i VI de la pre-
sent resolució.

f) Informar, per mitjà del seu president, l’inspector o la inspectora 
d’educació que supervisa les proves de les incidències rellevants que es 
produïsquen durant el seu desenrotllament, així com remetre les llistes 
provisionals i definitives per a la seua publicació en els taulers d’anun-
cis de les direccions territorials. 

6. En la seua actuació, la comissió d’avaluació tindrà present el que 
s’assenyala en els articles deu, onze i dotze de la mencionada Orde de 
10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d’accés 
que, de conformitat amb l’article 31.5 del Reial Decret 1363/2007, de 

6. Los ejercicios de las pruebas serán elaborados por la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 
y serán custodiados por los presidentes de las comisiones de evaluación, 
que tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la confidenciali-
dad.

7. En cualquier momento de la realización de la prueba correspon-
diente, los miembros de la comisión de evaluación podrán proceder a la 
verificación de la identidad de los aspirantes.

Noveno. Supervisión de las pruebas de acceso
1. En cada provincia, el correspondiente director o directora territo-

rial de Educación, Cultura y Deporte, propondrá el nombramiento de un 
inspector o inspectora de educación para supervisar el desarrollo de las 
pruebas, atender a las consultas que realizan al respecto los IES/CIFP y 
remitir los ejercicios de las pruebas en el centro o centros de su provin-
cia donde se realizarán para que sean custodiados por el presidente de la 
correspondiente comisión de evaluación hasta su realización.

2. La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial comunicará a la Inspección General de Educación 
el nombre de los inspectores propuestos para organizar el desarrollo de 
las pruebas. 

Diez. Comisiones de evaluación
1. Se constituirá una comisión de evaluación en cada uno de los 

IES/CIFP designados para realizar las pruebas de acceso, compuesta 
por:

a) El presidente, que será el director del IES/CIFP.
b) Cuatro vocales, preferentemente del IES/CIFP donde se realizan 

las pruebas, pertenecientes al cuerpo de profesores de Enseñanza Secun-
daria y a los departamentos didácticos relacionados con las materias de 
las pruebas, de los cuales el de menor edad actuará como secretario de 
la comisión.

c) A propuesta del presidente, cuando el número de aspirantes a 
realizar las pruebas sea superior a 100 podrán incorporarse los asesores 
docentes (colaboradores) que se consideran necesarios en función del 
número de inscritos.

2. Los componentes de la comisión de evaluación serán propues-
tos por los respectivos directores territoriales de Educación, Cultura y 
Deporte.

3. Los miembros de las comisiones de evaluación estarán sujetos 
a las causas de abstención y recusación que indican los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. El profesorado que forme parte de las mencionadas comisiones 
de evaluación estará sujeto a lo establecido en el Decreto 24/1997, de 
11 de febrero (DOCV 17.02.1997), del Gobierno Valenciano, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios 
extraordinarios, y su modificación dada por el Decreto 64/2011, de 27 
de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 
de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificacio-
nes por servicios extraordinarios.

5. La comisión de evaluación tendrá las siguientes funciones:
a) Organización y realización de las pruebas de acceso.
b) Corrección y calificación.
c) Llenado de las actas de evaluación según los modelos de los 

anexos III y IV de la presente resolución y publicación de los resulta-
dos.

d) Resolución de las reclamaciones de calificaciones estimadas 
incorrectas.

e) Expedición de los certificados acreditativos de superación de la 
correspondiente prueba de acceso según los modelos de los anexos V y 
VI de la presente resolución.

f) Informar, mediante su presidente, al inspector o a la inspectora de 
educación que supervisa las pruebas de las incidencias relevantes que se 
produzcan durante su desarrollo, así como remitir las listas provisiona-
les y definitivas para su publicación en los tableros de anuncios de las 
direcciones territoriales. 

6. En su actuación, la comisión de evaluación tendrá presente lo 
señalado en los artículos diez, once y doce de la mencionada Orden 
de 10 de mayo de 2004, a excepción de la calificación de las pruebas 
de acceso que, de conformidad con el artículo 31.5 del Real Decreto 
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24 d’octubre, pel qual s’establix l’ordenació general de les ensenyances 
esportives de règim especial, i l’article 23 del Decret 132/2012, del Con-
sell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a 
la Comunitat Valenciana, es realitzarà de la manera següent:

a) La nota final de la prova per a l’accés al grau mitjà, expressada en 
l’escala numèrica d’1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica 
de les notes aconseguides en les distintes parts, sempre que estes siguen 
superiors o iguals a quatre.

b) La nota final de la prova per a l’accés al grau superior, expressada 
en l’escala numèrica d’1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmè-
tica de la nota de la prova d’accés i la nota final de les ensenyances de 
tècnic esportiu, sempre que ambdós siguen superiors o iguals a quatre.

c) En tots els casos seran positives les qualificacions iguals o supe-
riors a cinc i negatives les inferiors a cinc.

7. En el termini màxim de 15 dies des de la publicació de les llistes 
definitives, el president de cada comissió d’avaluació remetrà a la cor-
responent Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport una còpia de 
les actes d’avaluació i un informe sobre les reclamacions presentades, el 
resultat d’estes i les observacions que puguen ser rellevants per a futures 
actuacions. Les direccions territorials remetran a la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial una còpia 
dels mencionats informes. 

De conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 
10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Juris-
dicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que esgota la 
via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició o 
plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis 
i davant de l’òrgan que s’indica a continuació: 

a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant de la consellera 
d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de l’endemà 
de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos des de l’endemà de la publicació.

València, 29 de gener de 2013.– El director general de Forma-
ció Professional i Ensenyances de Règim Especial: Gonzalo Alabau 
Zabal.

1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación gene-
ral de las enseñanzas deportivas de régimen especial, y el artículo 23 
del Decreto 132/2012, del Consell, por el que se regulan las enseñanzas 
deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, se realizará 
de la siguiente manera:

a) La nota final de la prueba para el acceso al grado medio, expresa-
da en la escalera numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la media 
aritmética de las notas conseguidas en las distintas partes, siempre que 
estas sean superiores o iguales a cuatro.

b) La nota final de la prueba para el acceso al grado superior, 
expresada en la escalera numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la 
media aritmética de la nota de la prueba de acceso y la nota final de las 
enseñanzas de técnico deportivo, siempre que ambos sean superiores o 
iguales a cuatro.

c) En todos los casos serán positivas las calificaciones iguales o 
superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.

7. En el plazo máximo de 15 días desde la publicación de las listas 
definitivas, el presidente de cada comisión de evaluación remitirá a la 
correspondiente Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte, 
una copia de las actas de evaluación y un informe sobre las reclamacio-
nes presentadas, el resultado de estas y las observaciones que puedan ser 
relevantes para futuras actuaciones. Las direcciones territoriales remiti-
rán a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial una copia de los mencionados informes. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, contra el presente acto, 
que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potesta-
tivo de reposición o plantear directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo en los plazos y ante el órgano que se indica a continuación: 

a) El recurso de reposición se debe interponer ante la consellera 
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo se debe plantear ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 29 de enero de 2013.– El director general de Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Gonzalo Alabau 
Zabal.
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