Data: 11/03/21

Circular núm. 03

Ensenyament: Federació Catalana de Judo i D.A.
Aclariments: ROPEC i TITULACIONS ESPORTIVES

ROPEC
-Registre Oficial de Professionals de l’Esport de CatalunyaEl Govern de la Generalitat va presentar al Parlament un projecte de
Llei que regulava l'exercici de les professions relacionades amb l'àmbit de
les activitats fisicoesportives i especials en el territori de Catalunya.
Tenint en compte la transcendència que l'exercici de les professions de l’esport
té en la salut de les persones i, les repercussions negatives que pot tenir un
exercici no adequat d’aquestes professions, es considera del tot necessari
crear el ROPEC i establir l'obligatorietat d'inscriure-s'hi per a exercir la
professió, llevat dels casos de col·legiació obligatòria*.
(*Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport)

El certificat d’inscripció al ROPEC és el document que acredita a les
persones que el tinguin com a professionals de l’esport a Catalunya.
El passat 1 de gener de 2019 va finalitzar la moratòria sobre el règim
sancionador de la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport. A
partir d'aquesta data entra en vigor el sistema d'infraccions previst a la
normativa pel qual no es poden exercir les professions de l'esport sense
constar inscrit en el pertinent registre.
- S’HAN D’INSCRIURE AL ROPEC:
A. Professors d’educació física.
B. Monitors esportius.
C. Entrenadors esportius (referits a un esport específic).
D. Directors esportius.
El procés d’inscripció és un tràmit que ha de fer l’interessat de forma
particular i el pot fer als següents llocs (no es pot fer ni tramitar a la
Federació Catalana de Judo i D.A.):
• La Web d’Esport de la Generalitat de Catalunya
• Escola Catalana de l’Esport, C. Sant Mateu, 27-37, 08950 Esplugues de
Llobregat. Telèfon 93 480 49 05
• Representacions Territorials de l’Esport: Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l’Ebre.

TITULACIONS DOCENTS ESPORTIVES
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A.,
en els darrers anys, ha organitzat diversos cursos de formació de tècnics en els
diferents esports d’aquesta federació, i en els diferents nivells docents de les
noves titulacions oficials esportives.
Com a conseqüència de la publicació de la Llei de l’Esport (1999), de forma
progressiva s’han implementat canvis en les titulacions docents esportives. El
més significatiu, és que aquestes titulacions en l’actualitat formen part del
sistema educatiu espanyol i el de cada comunitat autònoma. Aquesta
circumstància ha fet que els nous titulats tinguin reconeixement oficial i diverses
avantatges:
•
•

En el mercat laboral, pel seu reconeixement professional, al ser
titulacions oficials i reglades que formen part dels catàlegs oficials de les
professions regulades.
L’altre avantatge que podem destacar és que els titulats docents poden
seguir cursant i promocionar-se dins del sistema educatiu fins els més
alts nivells acadèmics.

Arran de la inclusió en els sistemes educatius (LOGSE, LOE) d’aquestes
titulacions, l’organització i gestió d’aquests ensenyaments ha passat a ser
responsabilitat del Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) i del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Això ha comportat una nova
nomenclatura i equivalències que abans no tenien aquestes titulacions.

- Canvis de Nomenclatura:
TÍTOLS
SISTEMA EDUCATIU
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA DE
JUDO i DEFENSA
PERSONAL
-Cicle Inicial-

Podran afiliar-se
al Colegio Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les mateixes
caracteristiques

TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA DE
JUDO i DEFENSA
PERSONAL
-Cicle Final-

Podran afiliar-se
al Colegio Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les mateixes
caracteristiques



TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
SUPERIOR DE JUDO i
DEFENSA PERSONAL

Podran afiliar-se
al Colegio Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les mateixes
caracteristiques

TÍTOLS
R.F.E.J.Y.D.A
MONITOR/A
INSTRUCTOR/A
DE JUDO



PROFESOR/AENTRENADOR/A
AUTONÓMICO/A
DE JUDO
(Antic Entrenador/a
Regional)
MAESTRO/AENTRENADOR/A
NACIONAL DE JUDO



Característiques Generals dels
Títols Docents de Judo
(Sistema Educatiu)
•
•
•
•
•

Reconeixement oficial
Reconeixement R.F.E.J.Y.D.A.
mitjançant afiliació al “Colegio
Nacional Profesores”.
Inscripció automàtica al ROPEC.
Accés al món laboral
Accés a la continuïtat en el sistema
educatiu (mòduls professionals,
batxillerat, universitat)


AFILIACIÓ:

Característiques Generals
dels Títols Docents de Judo
(R.F.E.J.Y.D.A.)

Colegio Nacional
de Profesores de la
•
RFEJYDA


-Tràmit Administratiu
+ pagament taxes a la
RFEJYDA.

•
•
•

Títols particulars/privats i
exclusius de R.F.E.J.Y.D.A.
Només reconeixement
R.F.E.J.Y.D.A.
No tenen reconeixement en el
sistema educatiu.
No tenen la possibilitat
d’inscripció al ROPEC
(Registre Oficial de
Professionals de l’Esport a
Catalunya).

- Equivalències:
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA DE
JUDO i DEFENSA PERSONAL

Cicle Inicial + Cicle Final
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
SUPERIOR DE JUDO i
DEFENSA PERSONAL

Fermín Parra
President

=

FORMACIÓ PROFESSIONAL
-Cicle de Grau Mitjà-

=

FORMACIÓ PROFESSIONAL
-Cicle de Grau SuperiorAlbert Pujol
Dept. d’Ensenyament

