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ROPEC

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

Inscripció de professionals del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya

• Activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat (personal que s’encarrega de la dinamització i el

desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a

menors d’edat)

• Patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius,

associacions esportives escolars, consells esportius i entitats (inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del

Consell Català de l’Esport)

• Oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria poliesportiva

Disposició Addicional Quarta LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

MONITOR 

DINAMITZADOR 

POLIESPORTIU

Entitats en conveni per a desenvolupar 

l’oferta formativa específica de nivell bàsic 

en matèria poliesportiva amb el CCE:

• UCEC

• Consells Esportius

• Entitats Esportives inscrites al REE del CCE

CIATE: 

Bloc Comú 

(15h.) +
Curs: Procediments, tècniques i 

recursos de primers auxilis per a la

prevenció i seguretat dels practicants

(15h.)

Bloc Específic (35h.)

2F: Gestió petites entitats esportives

Bloc Específic (35h.)

2D: Joc i esport en edat escolar

o

2H: Dinamitzador del PEEE / PCEE

+
Període de pràctiques de monitor 

dinamitzador poliesportiu (150h.)

+

• Tenir 16 anys

• Disposar del certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent a nivell acadèmic

QUI POT 

ORGANITZAR?

REQUISITS ASPIRANTS

OFERTA FORMATIVA

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490794&language=ca_ES&textWords=llei%20professions%20esport&mode=single
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/ambit-formatiu/voluntariat/
http://www.ucec.cat/
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ROPEC

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

El certificat d’inscripció al ROPEC és el document que acredita a les persones que el posseeixen 

com a professionals de l’esport

Web d’Esport de la Generalitat de Catalunya

(ROPEC) http://esport.gencat.cat Bústia de contacte

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, Terres de l’Ebre)

Icones d’esports fets per Freepik de www.flaticon.com

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/ambit-professional/Reg_Ofic_Profes_EspCat/
http://esport.gencat.cat/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/adreca-i-com-arribar-hi/
http://esport.gencat.cat/ca/contacte/
http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/

