
 
 

 

Comunicado 
 

 

COMUNICADO DO COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E EN 
CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA (COLEF GALICIA) 

SOBRE A NECESIDADE DE CONTAR CON EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS 
NAS ASESORÍAS TÉCNICAS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

 
 
Na actualidade a Educación Física e o Deporte son sinónimos de saúde e calidade de vida na 
poboación. Con esta finalidade existen profesionais que contan coa formación adecuada para 
desenvolver as actividades propias do ámbito do exercicio físico e o deporte e que contan coa 
experiencia necesaria para poder asesorar nestas actividades profesionais.  
 
Como en toda actividade desenvolvida polas administracións públicas, as actividades físico-
deportivas deben realizarse coa maior profesionalidade e eficacia posibles, polo que non podemos 
esquecernos do importante que é planificar correctamente os recursos para un axeitado 
aproveitamento dos servizos públicos, co coñecemento, criterio e rigor profesional axeitados.   
 
Non sempre os responsables políticos dos servizos de actividades físico-deportivas contan con 
formación específica nesta familia profesional, polo que numerosas entidades de diversos 
sectores precisan de Asesores Técnicos Cualificados en Educación Física e Deportes, coa titulación 
e experiencia axeitada ás necesidades de cada caso. As Concellerías de Deportes, os Servizos de 
Deporte das Deputacións e da Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, as Universidades, son 
entidades que precisan de asesores expertos en educación física e deporte para un adecuado 
desenvolvemento das súas actividades.  
 
Sen embargo, constatamos nalgunhas ocasións que se nomean como asesoras a persoas que 
carecen de formación específica no ámbito da educación física e o deporte e que, polo tanto, non 
están cualificadas para exercer as correspondentes funcións. 
 
Solicitamos ás administracións públicas que lle dean á educación física e o deporte a importancia 
que merece na sociedade actual e que nomeen para as asesorías técnicas de deportes a persoas 
que posúan a formación e a experiencia necesarias para poder desenvolver ese labor. 
 

 
En Santiago de Compostela, a 14 de novembro de 2019 


