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BLOC ESPECÍFIC
Dates
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 d’abril de 2009
Lloc
CLUB NÀUTIC DE L’ESTARTIT
Av del Port, s/n 17258- Estartit
Horari
De 9:30 a 15 hores amb 30 minuts de descans i de 16 a
19:30 hores
Avaluació
•
Convocatòria ordinària 18 i 19 d’abril de 2009
•
Convocatòria extraordinària: 29 de juny de 2009
BLOC COMÚ
Dates
1, 2, 3,9 i 10, 16 i 17 de maig de 2009
Lloc
CLUB NÀUTIC DE L’ESTARTIT
Av del Port, s/n 17258- Estartit
Horari
Dissabte de 9.30h a 14: 30 h i de 16h a 19.30 h
Avaluació
•
Convocatòria ordinària 23 i 24 de maig de 2009
•
Convocatòria extraordinària 29 de juny de 2009
PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El període de pràctiques es realitzarà en finalitzar el període lectiu
sempre i quan es compleixin els següents requisits:
que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc
Específic i,
que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc
Comú o com a mínim hi estigui matriculat.
50 hores: Observació per part de l’alumne de l’activitat del tutor
50 hores: Col·laboració de l’alumne amb el tutor
50 hores: Actuació de l’alumne revisada pel tutor
Elaboració d'
una Memòria Final de les pràctiques

Dates

Les dates del període de pràctiques seran de l’ 1 de maig de 2009 a
30 de desembre de 2010
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la
memòria com a màxim 30 de desembre de 2010 (en cas de no
presentar-ho, es considerarà NO Apte del Període de Pràctiques).
L’ECE expedirà el certificat del N-I un cop l’alumne hagi superat
totes i cadascuna de les àrees o assignatures que formen part dels
blocs comú i específic així com el corresponent període de
pràctiques.

I

Inscripcions
Les sol·licituds d’inscripció poden presentar-se a:
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

Personalment a -Parc del Fòrum. 08930-St Adrià del Besos
Per correus a -Moll de gregal, s/n Port Olímpic 08005Barcelona

Tel.93 224 39 00 Fax.93 224 39 05
http:// www.fcv.cat correu-e: ecv@fcv.cat

També es poden presentar les sol·licituds als llocs que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Número de places
•
El mínim d’alumnat serà de 12 i el màxim de 30

(La Federació Catalana de Vela i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven
el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnat establert)

Terminis
•
•
•
•
•
•
•
•

El període d’inscripció per a les proves d’accés serà fins 26 de febrer
de 2009(només s’ha de fer efectiu l’import de les proves d’accés).
La llista provisional d’alumnat admès, exclòs i exempt a les proves
d’accés es publicarà 4 de març de 2009.
La llista definitiva d’alumnat admès, exclòs i exempt a les proves
d’accés es publicarà el 17 de març de 2009
La realització de les proves d’accés s’efectuaran 21 de març de 2009
L’acta de les proves d’accés es publicarà el 24 de març de 2009
La llista d’admesos al curs es publicarà el 31 de març de 2009
El pagament del bloc comú, bloc específic i període de pràctiques es
farà abans del 4 d’abril de 2009
L'
inici del curs es farà el 4 d’abril de 2009.

Imports a pagar DEPÈN DELS PREUS PÚBLICS
•
47,95 (per les proves d’accés)
•
179,62
(pel bloc específic) + 115
per material i
instal.lacions
•
205.65 (pel període de pràctiques)
* El pagament haurà d’efectuar-se mitjançant ingrés al
compte número:
2100.1824.10.0200026879
Informació
Per a més informació, us podreu adreçar a:
•
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
Telèfon – 93-224 39 00 Fax – 93-224 39 05
http://www.fcv. cat
•
ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT
Teléfon – 93 480 49 00
Fax – 93 480 49 14
www.gencat.net/presidencia/esport

CURS DE TÈCNIC i TÈCNICA D’ESPORT
EN TDV
-

BLOC COMÚ, BLOC ESPECÍFIC I
PERÍODE DE PRÀCTIQUES
-

NIVELL I –

- Periode TransitoriProva d’accés: 21.03.09
Reserva dia 22.03.09

BLOC ESPECÍFIC: del 4 d’abril al 19 d’abril
de 2009
BLOC COMÚ: del 25 d’abril al 17 de maig
de 2009
PERIODE DE PRÀCTIQUES: del maig 2009
al 30 de desembre del 2010

- L’ESTARTIT (Inscripcions fins al 26.02.09)

P L A
I N T R O D U C C I Ó

El Consell Català de l’Esport conjuntament amb la
Federació Catalana de Vela ha signat un conveni de

D ’ E S T U D I S

BLOC COMÚ

4,5

•
•
•
•

1,5
1
1,5
0,5

ÀREA DE FONAMENTS BIOLÒGICS
ÀREA DEL COMPORTAMENT I L’APRENENTATGE
ÀREA DE TEORIA I PRÀCTICA DEL ENTRENAMENT
ÀREA D’ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L’ESPORT

col·laboració per desenvolupar la formació de tècnics i

BLOC ESPECÍFIC

tècniques d’esport en la modalitat de TDV a Catalunya.

ÁREA DE FORMACIÓ TÈCNICA, TÀCTICA I REGLAMENTS

7,5 crèdits

. Teoria de la Vela

L’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català de

0.6 crèdit

l’Esport, de la Generalitat de Catalunya i la Federació

- Tècniques de navegació a vela

0.7 crédit

. Reglaments de la navegació esportiva a vela

0.2 crèdits

Catalana de Vela convoquen el curs de tècnics i

. Materials especifics Windsurf (TDV- PAV)

0,5 crèdits

tècniques d’esport en la modalitat de TDV en el bloc

. Meteorologia

0,3 crèdits

- Navegació

2,5 crèdits

comú, bloc específic i període de pràctiques del nivell I,
en el període transitori que es durà a terme d'acord

ÁREA DE DIDÀCTICA DE LA VELA
. l’ensenyament en windsurf (TDV-PAV), planificació de

amb la Resolució del secretària general de l'
Esport-

l’ensenyament i avaluació

presidenta del Consell Català de l'
Esport- 5 de febrer

ÁREA DE SEGURETAT E HIGIENE A LA VELA

de 2009-, segons allò que s'
estableix a l’Ordre del

. Seguretat en navegació a Windsurf (TDV- PAL) i actuació
. Lesions en navegació en Windsurf (TDV-PAV)

de 16 de desembre per la qual es regulen els aspectes

ÁREA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

curriculars, els requisits generals i els efectes de les
formacions en matèria esportiva, a què es refereix
transitòria

tercera

del

Reial

apartat

primer

punt

u,

que

els

òrgans

d’acord amb les competències que els corresponen en

•
•

Anna Pruna i Grivé

Secretària General de l’Esport

Exempcions

0,2 crèdits

. El mercat professional de la vela

0,1 crèdits

D E L S

matèria d’esports, tant pels seus estatuts d’autonomia
com per la legislació esportiva.

0,2 crèdits

. Competencies, funcions, tasques i responsabilitats

R E Q U I S I T S
•

•

La prova d’accés és una condició prèvia per accedir al curs i
constarà de tres exercicis. Per accedir al curs cal superar els tres
exercicis amb la puntuació mínima establerta,
1. Exercici de natació i de domini del medi aquàtic.(mínim 5 punts
segons es descriu a la prova)
Cobrir un recorregut de 50 m , en dos trams de 25 metres amb
els següents condicionants:
a)Primers 15 m. nedant amb estil lliure amb sabatilles, pantaló
curt, samarreta i armilla salvavides (mínim 50 Newton)
b)En finalitzar el 15 metres , treure’s l’armilla i fer un
capbussament de 8 metres recollint un objecte al fons (pes de 2
Kg dins de l’aigua) per dipositar-lo a la vora o dins una
embarcació.
c)Nedar 10 metres a estil lliure per recollir l’armilla salvavides i
d)Dur-la fins al punt de partida (15 m. més)
2. Prova test de contingut teòric (mínim 5 punts segons es descriu a
la prova)
3. Prova pràctica de navegació sobre embarcació de vela lleugera,
creuer o planxa a vela (amb objectius prèviament descrits)
(mínim 50 punts segons es descriu a la prova)

. L'
entorn legal de la vela i el windsurf (TDV- PAV)

15 crèdits

Un crèdit equival a 10 hores lectives.

promoure les activitats de formació, objecte de l’Ordre,

Proves

Ampliació proves d’accés (adjunt, annex 1)

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

competents de les comunitats autònomes poden

Que els aspirants demostrin que posseeixen la condició física imprescindible i
les habilitats específiques necessàries per desenvolupar amb aprofitament la
formació escollida

0,3 crèdits

Decret

1363/2007, de 24 d’octubre, i que estableix en l'
article
tercer,

0,4 crèdits

en el medi

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ECD/3310/2002

disposició

1,5 crèdits

Objectiu de les proves

G E N E R A L S

P A R T I C I P A N T S

Edat mínima: haver complert 16 anys en el moment de la
inscripció (fotocòpia compulsada del document nacional
d’identitat).
En cas de ser menor d’edat autorització del pare/mare o
tutor/a legal.
Acreditar que s’està en possessió del títol de educació
secundària obligatòria o títol equivalent.
Estar en possessió de la llicència federativa en curs.
P R O V E S

D ’ A C C É S

Data i horari de les proves d’accés
•
Dia 21 de març de 2009 de 10 a 17 hores
.Reserva: Dia 22 de març de 2009 de 10 a 14 hores
Lloc
CLUB NÀUTIC DE L’ESTARTIT

Quedaran exempts de la prova d’accés de caràcter específic aquells que
acreditin:
•
Condició d’esportistes d’alt nivell en la modalitat de Vela lleugera a
nivell estatal.
•
Condició d’esportista d’alt nivell en la modalitat de Vela lleugera
establert per la Comunitat Autònoma.
•
Condició d’esportista integrant del equip espanyol en qualsevol
categoria i disciplina de la modalitat de Vela lleugera.
•
Condició d’esportista participant en alguna de les cinc darreres
competicions nacionals celebrats al país.
(La durada d’aquest benefici s’estendrà als 5 anys següents a la pèrdua
de tal condició).

Reclamacions

1.- Les reclamacions contra la qualificació dels resultats provisionals s’han de presentar,
per escrit, al registre del centre on s’hagi fet la inscripció a la prova, durant els tres dies
hàbils següents al de la publicació d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia del termini
de presentació de reclamacions, el tribunal es reunirà per examinar-les i resoldre-les i al dia
hàbil següent publicarà el resultat definitiu de la qualificació final de la prova. De la reunió,
se n’ha d’estendre l’acta corresponent.
2.- Al peu de la llista de publicació dels resultats definitius s’indicarà el termini i l’òrgan
davant el qual es podrà presentar la reclamació.
3.- La persona interessada podrà reiterar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent, per escrit, en el termini de
deus dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE TÈCNIC/A D’ESPORT EN TDV
- BLOC COMÚ, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES DE NIVELL I - L’Estartit, del 4 d’abril al 30 de desembre de 2010-

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
•
Personalment a -Parc del Fòrum. 08930-St Adrià del Besos
•
Per correus a -Moll de gregal, s/n Port Olímpic 08005-Barcelona
Tel.93 224 39 00

Segell Registre

Fax.93 224 39 05

http://www.fcv.cat

correu-e: ecv@fcv.cat

Cognoms ____________________________ nom __________________ NIF
Data naixement __________ lloc naixement _________________________________ home
dona
Domicili _____________________________________________núm. ___________ pis____ porta ____
CP
població ____________________________________ província ____________________
Telèfon _____________mòbil ______________a. electrònica ___________________________________
Titulació acadèmica ____________________________________________________________________
Titulació esportiva _____________________________________________________________________
Especifiqueu amb una creu, el bloc al qual us voleu inscriure:
Bloc comú;
Bloc comú, bloc específic i període de pràctiques
Empleneu la sol·licitud d’inscripció amb majúscules i lliureu-la juntament amb la documentació especificada, abans del 26 de febrer de 2009.
______________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
Fotocòpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a
efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà o de grau superior
Fotocòpia compulsada del DNI
Acreditar disposar d’una assegurança mèdica per a accidents en la pràctica esportiva
2 fotografies de carnet
Fotocòpia compulsada de la llicència federativa en curs
Fotocòpia del resguard del pagament de les taxes corresponents a les proves d’accés
En el cas d’haver realizat algún curs previ amb l’ECE especifiqueu; l’any d’inscripció, el curs realitzat i el lloc de realització:
________________________________________________________________________
Completar si ets menor de 18 anys:
Jo na/en (nom pare/mare/tutor legal) ______________________________ amb D.N.I ____________________ autoritzo al meu fill/filla
________________________________ a realitzar aquest curs.
(signatura del pare/mare/tutor legal)
Quedo assabentat/da que la confirmació de la inscripció resta condicionada a la comprovació de les dades que faig constar en aquest imprès i em faig responsable de la
seva autenticitat.
Alhora quedo assabentat/da que les classes i el material didàctic són en català.
Dono el meu consentiment perquè les dades del meu expedient puguin ser cedides a les entitats que col·laboren amb el Consell Català de l'
Esport per al
desenvolupament dels diferents programes de la seva competència. SÍ
NO

___________________________ , _______ d

__________________ ___

(signatura de la persona interessada)

*Termini de pagament del bloc comú, bloc específic, període de pràctiques es farà abans del 4 d’abril de 2009.

de 2009

