Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Basquetbol

Cicle inicial i cicle final

Vols ser instructor, entrenador,
director d’activitats, director
d’un campus o àrbitre en partits
de bàsquet?
Vols treballar en escoles
esportives o centres de
tecnificació esportiva, escoles de
bàsquet, clubs i associacions
esportives de lleure, federacions
esportives, patronats esportius,
empreses de serveis esportius
de lleure o en centres escolars
oferint activitats extraescolars?

Què aprendràs?
Bloc comú: bases del comportament, bases de l’entrenament gènere
i esport, esport adaptat, organització i legislació i primers auxilis.
Bloc específic: formació del jugador, direcció d’equips, ensenyament
i entrenament del basquetbol, tàctica d’atac i defensa en etapes
d’iniciació i de tecnificació. I Iniciació en bàsquet en cadira de rodes.
Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica de bàsquet superada, on es valora els
coneixements bàsics del bàsquet (juny i setembre).

Durada
Cicle inicial (setembre-gener)
230 h al centre durant el curs escolar i 150 h de pràctiques en
centres de treball.
Cicle final (febrer-juny)
410 h al centre durant el curs escolar i 200 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia d’Olot

Matí

Hi col·labora:

Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Bàsquet (FCB)

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Esports d’hivern. Esquí alpí,
esquí de fons i surf de neu
1r i 2n nivell
Vols ser monitor d’esquí alpí, de
surf de neu o d’esquí de fons?
Vols ser entrenador d’esquí alpí,
surf de neu o d’esquí de fons?

Què aprendràs?

Els esports d’hivern es divideixen
en tres grans modalitats
esportives: l’esquí alpí, el surf de
neu i l’esquí de fons. Totes elles
les pots aprendre a la nostra
escola. El grup de professorat de
molt nivell ens avala molts anys
de formació impartida.

Bloc complementari: terminologia catalana i estrangera, esport
adaptat, equipaments esportius i informàtica aplicada.

Treballem en cursos intensius, en
formats adaptats a les necessitats
dels alumnes. A l’estiu anem als
Alps i a l’hivern treballem amb la
col·laboració de l’escola de Font
Romeu.

Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.

Bloc comú: bases anatòmiques de l’esport, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, entrenament esportiu,
fonaments sociològics, organització i legislació i primers auxilis.

Bloc específic: desenvolupament professional, medi ambient de
muntanya, seguretat de muntanya, materials (test de les millors
marques), formació tècnica i metodologia de l’aprenentatge (en
esquí alpí, surf de neu i esquí de fons) i entrenament esportiu.
Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Prova d’accés específica de la modalitat superada, on es valora el
descens i el nivell d’execució de les habilitats fonamentals de
l’esquí alpí, el surf de neu o l’esquí de fons. (Habitualment en
convocatòries de gener i març).

Durada
1r nivell (intensiu als Alps al juliol)
Esquí alpí: 315 h al centre i pistes d’esquí i 150 h de pràctiques en
centres de treball.
Surf de neu: 300 h al centre i pistes d’esquí i 150 h de pràctiques
en centres de treball.
Esquí de fons: 300 h al centre i pistes d’esquí i 150 h de pràctiques
en centres de treball.
2n nivell (intensiu als Alps al juliol, o a Font Romeu/Andorra al
desembre-gener)
Esquí alpí: 420 h al centre i pistes d’esquí i 200 h de pràctiques en
centres de treball.
Surf de neu: 395 h al centre i pistes d’esquí i 150 h de pràctiques
en centres de treball.
Esquí de fons: 365 h al centre i pistes d’esquí i 150 h de pràctiques
en centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: ESF - Font Romeu (Escola d’Esquí de França)
Escola d’esquí de Grau Roig

Grau
Grau superior
superior
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Esports d’hivern. Esquí alpí,
esquí de fons i surf de neu
3r nivell
Vols ser entrenador d’esquiadors i
esquiadores que participen en
competicions de nivell mitjà i alt,
director d’un club o d’una escola
d’esquí, de surf de neu o d’esquí de
fons? Vols ser formador de
formadors en qualsevol de les tres
modalitats?
Hi ha tres graus superiors d’esports
d’hivern, un per a cada modalitat
esportiva: l’esquí alpí, el surf de neu i
l’esquí de fons. Totes elles
s’imparteixen a la nostra escola. El
grup de professorat, de molt nivell,
ens avala molts anys de formació
impartida.
Treballem en cursos intensius, en
formats adaptats a les necessitats
dels alumnes. A l’estiu anem als Alps
i a l’hivern treballem amb
col·laboració amb l’escola de Font
Romeu.

Què aprendràs?
Bloc comú: biomecànica de l’esport, entrenament d’alt rendiment,
fisiologia de l’esforç, gestió de l’esport, psicologia de l’esport d’alt
rendiment, sociologia de l’esport d’alt rendiment.
Bloc complementari: esport adaptat en els esports d’hivern i
aplicacions informàtiques.
Bloc específic: desenvolupament professional, medi ambient de
muntanya, seguretat de muntanya, materials (test de les millors
marques), optimització de les tècniques i tàctiques (en esquí alpí,
surf de neu i esquí de fons) i projecte final.
Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol de grau mitjà de la modalitat (esquí alpí, surf de neu o esquí de
fons).
Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d’accés a grau
superior o la prova general d’accés a grau superior.

Durada
3r nivell (intensiu als Alps al juliol, o a Font Romeu al
desembre-gener)
Esquí alpí: 730 h al centre i pistes d’esquí i 200 h de pràctiques en
centres de treball.
Surf de neu: 595 h al centre i pistes d’esquí i 200 h de pràctiques en
centres de treball.
Esquí de fons: 655 h al centre i pistes d’esquí i 200 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: ESF - Font Romeu (Escola d’Esquí de França)
Escola d’esquí de Grau Roig

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Esports de muntanya i escalada. Muntanya
mitjana, descens de barrancs i escalada
Cicle Inicial i Cicle Final
Pots treballar en promoure el
senderisme, conduir activitats en
baixa i mitjana muntanya, conduir
activitats d’alpinisme, organitzar i
conduir descens de barrancs,
organitzar i conduir activitats
d’escalada i entrenar esportistes de
qualsevol de les modalitats.
Els esports de muntanya i escalada es
divideixen en tres grans modalitats
esportives: la muntanya mitjana, el
descens de barrancs i l'escalada. A
diferència d’altres modalitats
esportives els esports de muntanya i
escalada tenen un 1r nivell comú que
es diu senderisme. Un grup de
professorat professional i de molt
nivell ens avala molts anys de
formació impartida. Totes les
modalitats les pots aprendre a la
nostra escola que és pionera en
aquesta formació.
Treballem en cursos intensius, en
formats adaptats a les necessitats
dels alumnes. Oferim senderisme
(1r nivell) a l’hivern i a l’estiu amb
una petita estada a Pont de Suert.
Durant el curs acadèmic oferim la
possibilitat de realitzar els quatre 2n
nivells distribuïts en l’espai i temps
adequats a les condicions
climatològiques que ens requereix
cada pràctica o modalitat. També
realitzem estades intensives a Pont
de Suert per a la part pràctica dels
diferents crèdits.

Què aprendràs?
Bloc comú: bases del comportament, organització i legislació i
primers auxilis, esport per a discapacitats i esport adaptat, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, bases de l’entrenament
esportiu i gènere i esport.
Bloc específic: desenvolupament professional, medi ambient de
muntanya, psicologia aplicada (comunes), formació tècnica i
metodològica, entrenament, conducció i seguretat (en alta
muntanya, muntanya mitjana, descens de barrancs i escalada) i
instal·lacions esportives (escalada).
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica de superada.
Cicle Inicial: prova de senderisme amb condició física (juny).
Cicle Final: prova de muntanya mitjana amb condició física i
orientació (juny).
Cicle Final: prova de descens de barrancs amb condició física,
escalada i tècniques de barrancs (juny).
Cicle Final: prova d’escalada amb condició física i escalada en paret
(juny).

Durada
Cicle Inicial
Senderisme: 270 h al centre i muntanya mitjana i 150 h de pràctiques
en centres de treball.
Cicle Final
Muntanya mitjana: 355 h al centre i muntanya mitjana i 150 h de
pràctiques en centres de treball.
Descens de barrancs: 355 h al centre i barrancs i 150 h de pràctiques
en centres de treball.
Escalada: 430 h al centre i parets naturals i 150 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Formació reconeguda per l’AEGM (Associació Espanyola de Guies
de Muntanya)

Grau
Grau superior
superior
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Esports de muntanya i escalada

Vols treballar conduint persones i
grups per terrenys d’alta muntanya,
programant l’entrenament i la
participació d’esportistes i equips
d’escalada en competicions de nivell
mitjà i alt, dirigint escoles d’esports
de muntanya i escalada i dirigint
escoles d’esports de muntanya i
escalada?
Els graus superiors dels esports de
muntanya i escalada es divideixen
en dos grans modalitats esportives:
l’alta muntanya i l’escalada. Al
primer s’hi accedeix des dels graus
mitjans de muntanya mitjana i
d’escalada, al GS d’escalada s’hi
accedeix des del seu propi grau
mitjà. Un grup de professorat
professional i de molt nivell ens
avala molts anys de formació
impartida. Tota la formació la pots
aprendre a la nostra escola que és
pionera en aquesta formació.
Treballem en cursos intensius, en
formats adaptats a les necessitats
dels alumnes.

Què aprendràs?
Bloc comú: Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment, Factors
Psicosocials de l'Alt Rendiment, Formació de Formadors Esportius i
Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment.
Bloc específic: desenvolupament professional, conducció,
entrenament i optimització de les tècniques i projecte final.
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d’accés a grau
superior o la prova general d’accés a grau superior.
Alta muntanya: tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya i acreditar
un mínim de fites esportives establertes.
Esquí de muntanya: tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
Escalada: tenir el títol de tècnic/a en escalada.

Durada
Alta muntanya: 555 h al centre i alta muntanya i 200 h de pràctiques
en centres de treball.
Esquí de muntanya: 555 h al centre i muntanya mitjana i 200 h de
pràctiques en centres de treball.
Escalada: 555 h al centre i muntanya mitjana i 150 h de pràctiques.
Descens de barrancs: 355 h al centre i parets naturals i 200 h de
pràctiques en centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Formació reconeguda per l’AEGM (Associació Espanyola de Guies
de Muntanya)

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Futbol

1r i 2n nivell

Vols ser instructor de futbol,
entrenador de futbol, director
d’activitats de futbol, director
d’un campus de futbol o àrbitre
en partits de futbol?
Vols treballar a escoles
esportives o centres de
tecnificació esportiva, escoles de
futbol, clubs i associacions
esportives de lleure, federacions
esportives, patronats esportius,
empreses de serveis esportius
de lleure o a centres escolars
oferint activitats extraescolars?

Què aprendràs?
Bloc comú: bases anatòmiques de l’esport, bases psicopedagògiques
de l’ensenyament, entrenament esportiu, fonaments sociològics,
organització i legislació i primers auxilis.
Bloc complementari: terminologia catalana i estrangera, esport
adaptat, equipaments esportius i informàtica aplicada.
Bloc específic: desenvolupament professional, direcció d’equips,
metodologia de l’ensenyament, preparació física, regles de joc,
seguretat esportiva, tàctica i sistemes de jocs i tècnica individual i
col·lectiva.
Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica de futbol superada, on es valora la condició
física i el nivell d’execució de les habilitats fonamentals del futbol
(juny i setembre).

Durada
1r nivell (setembre-gener)
305 h al centre durant el curs escolar i 150 h de pràctiques en
centres de treball.
2n nivell (febrer-juny)
365 h al centre durant el curs escolar i 200 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia d’Olot

Matí

Hi col·labora: Federació Catalana de Futbol (FCF)

Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Futbol (FCF)

Grau
Grau superior
superior
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Futbol

3r nivell

Vols planificar i dirigir
l’entrenament físic d’esportistes
i equips de futbol, dirigir la
participació d’esportistes i
equips de futbol en competicions
de nivell mitjà i alt?

Què aprendràs?

Vols treballar en centres d’alt
rendiment esportiu, en centres
de tecnificació esportiva, en
escoles de futbol, en clubs i
associacions esportives, entre
d’altres?

Bloc específic: desenvolupament professional, direcció d’equips,
metodologia de l’ensenyament, preparació física, regles de joc,
seguretat esportiva, tàctica i sistemes de jocs i tècnica individual i
col·lectiva i projecte final.

Bloc comú: biomecànica de l’esport, entrenament d’alt rendiment,
fisiologia de l’esforç, gestió de l’esport, psicologia de l’esport d’alt
rendiment, sociologia de l’esport d’alt rendiment.
Bloc complementari: esport adaptat i aplicacions informàtiques i
mitjans multimèdia.

Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol de grau mitjà de futbol.
Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d’accés a grau
superior o la prova general d’accés a grau superior.
Cal acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol
de tècnic/a esportiu/va, com a entrenador/a titular d’equips de futbol
que participin com a mínim durant una temporada.

Durada
3r nivell (setembre-maig)
675 h al centre durant el curs acadèmic i 200 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Futbol (FCF)

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Salvament i socorrisme
Cicle inicial i cicle final

Pots treballar, amb el cicle inicial,
dinamitzant, instruint, dirigint la
iniciació al medi aquàtic i per
organitzar, acompanyar i tutelar els
socorristes en piscines i
instal·lacions aquàtiques. També pots
treballar, amb el cicle inicial,
adaptant, dirigint i dinamitzant
l’entrenament bàsic i el
perfeccionament tècnic en l’etapa de
tecnificació esportiva de salvament i
socorrisme; organitzar, acompanyar i
tutelar els esportistes i usuaris
d’activitats aquàtiques i d’espais
aquàtics naturals, fent una vigilància
permanent i eficient, preveient
situacions potencialment perilloses i
intervenint de forma eficaç.
La modalitat esportiva de salvament i
socorrisme és d’última aparició com
a ensenyament esportiu. Tant en el
seu cicle inicial com en el seu cicle
final ofereix la vessant professional
de socorrista aquàtic tant en espais
tancats (piscines) com en espais
oberts (platges). Alhora promou un
esport poc conegut com és el
salvament aquàtic.

Què aprendràs?
Bloc comú: bases del comportament, organització i legislació i
primers auxilis, esport per a discapacitats i esport adaptat, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, bases de l’entrenament
esportiu i gènere i esport.
Bloc específic: instal·lacions aquàtiques i materials, metodologia del
salvament i socorrisme, organització d’esdeveniments de salvament
i socorrisme, seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques i en
espais aquàtics naturals, escola de salvament i socorrisme,
preparació física del socorrista, perfeccionament tècnic en
salvament i socorrisme, espais aquàtics i materials.
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica superada. Requereix una part de
condicionament físic i una de tècniques aquàtiques concretes
(habitualment al maig, a l’octubre i al gener).

Durada
Cicle inicial (intensiu-tardor i estiu)
120 h de la prova d’accés, 260 h al centre i a la piscina i 115 h de
pràctiques en centres de treball.
Cicle final (primavera i estiu)
480 h al centre i a la platja i 180 h de pràctiques en centres de
treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

Matí

Escola Pia d’Olot

Tarda

No s’ofereix el curs
complert

Hi col·labora: Federació Catalana de Salvament i Socorrisme

Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Salvament i Socorrisme (FCSS) /
Creu Roja a Barcelona

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Futbol sala
1r i 2n nivell

Vols ser instructor de futbol sala,
entrenador de futbol sala,
director d’activitats de futbol
sala, director d’un campus de
futbol sala o àrbitre en partits de
futbol sala?

Què aprendràs?

Vols treballar en escoles
esportives o centres de
tecnificació esportiva, escoles de
futbol sala, clubs i associacions
esportives de lleure, federacions
esportives, patronats esportius,
empreses de serveis esportius
de lleure o en centres escolars
oferint activitats extraescolars?

Bloc específic: desenvolupament professional, direcció d’equips,
metodologia de l’ensenyament, preparació física, regles de joc,
seguretat esportiva, tàctica i sistemes de jocs i tècnica individual i
col·lectiva.

Bloc comú: bases anatòmiques de l’esport, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, entrenament esportiu,
fonaments sociològics, organització i legislació i primers auxilis.
Bloc complementari: terminologia catalana i estrangera, esport
adaptat, equipaments esportius i informàtica aplicada.

Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica de futbol sala superada, on es valora la
condició física i el nivell d’execució de les habilitats fonamentals
del futbol sala.

Durada
1r nivell (setembre-gener)
305 h al centre durant el curs escolar i 150 h de pràctiques en
centres de treball.
2n nivell (febrer-juny)
365 h al centre durant el curs escolar i 200 h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Futbol (FCF)

Pendent d'autorització

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Piragüisme – aigües tranquil·les,
aigües braves i guia recreatiu
Cicle inicial i cicle final
Vols treballar per organitzar,
adaptar, dinamitzar i dirigir
l'entrenament en l'etapa de
tecnificació esportiva en piragüisme
d'aigües tranquil·les; portar
embarcacions d'esbarjo de fins a 6
metres d'eslora i potència màxima
inferior a 40 kW; organitzar,
acompanyar i tutelar els esportistes
durant la participació i organització
d'activitats, competicions i
esdeveniments propis d'aquest nivell
o inferior, tot això d'acord amb les
directrius establertes en la
programació de referència, amb les
condicions de seguretat i amb un
nivell òptim de qualitat que permeti
la satisfacció dels esportistes
participants en l'activitat.
Els piragüisme es divideixen en tres
grans modalitats esportives: Aigües
tranquil·les, aigües braves i guia
recreatiu en aigües braves. A
diferència d’altres modalitats
esportives el piragüisme te un cicle
inicial comú. Totes les modalitats les
pots aprendre a la nostra escola que
és pionera en aquesta formació.

Què aprendràs?
Bloc comú: bases del comportament, organització i legislació i
primers auxilis, esport per a discapacitats i esport adaptat, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, bases de l’entrenament
esportiu i gènere i esport.
Bloc específic: Tècnica en Aigües Braves, Tècnica en Aigües
Tranquil·les, Tècnica de Caiac de Mar, Tècnica de Caiacpolo,
Organització d'Esdeveniments d'Iniciació en Piragüisme a cicle
inicial comú. Escola de Piragüisme, Piragüisme Adaptat,
Organització d'Esdeveniments en Piragüisme i Perfeccionament
Tècnic en Piragüisme en Aigües Tranquil·les, Entrenament en Aigües
Tranquil·les, Maneig d'Embarcacions de Recreo. Perfeccionament
Tècnic del Piragüisme d'Aigües Braves, Seguretat, Lectura i Material
Tècnic en Piragüisme d'Aigües Braves, Preparació Física del
Piragüista en Aigües Braves, Perfeccionament Tècnic en Caiac,
Perfeccionament Tècnic en Bot i Hidrotrineu, Expedició Logística i
Materials, Seguretat en Itineraris Guiats.
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica superada. Requereix una part de preparació
del caiac i una de tècnica concreta en el cicle inicial (al juny) i
superar la prova d’accés al cicle final si és de modalitat de aigües
braves o recreatiu guia d’aigües braves (al juny).

Durada
Cicle inicial (intensiu-tardor i estiu)
120 h de la prova d’accés, 300 h al centre i al mar o estany i 150 h de
pràctiques en centres de treball.
Cicle final (primavera i estiu)
Aigües tranquil·les: 450h al centre i al mar o estany i 150h de
pràctiques en centres de treball.
Aigües braves: 120h de la prova, 460h al centre i a la platja i 150h de
pràctiques en centres de treball.
Recreatiu guia en aigües braves: 240h de la prova, 530h al centre i a
la platja i 150h de pràctiques en centres de treball.
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ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Vela – aparell fix i aparell lliure
Cicle inicial i cicle final

Pots treballar en organitzar, adaptar,
dirigir i dinamitzar l'entrenament
bàsic i el perfeccionament tècnic en
l'etapa de tecnificació esportiva de la
vela en embarcacions amb aparell
fix; governar embarcacions d'esbarjo
de fins a dotze metres; organitzar,
acompanyar i tutelar els regatistes
durant la participació en activitats,
competicions i esdeveniments propis
d'aquest nivell; gestionar els
recursos materials necessaris i
coordinar les activitats dels tècnics
al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments del
nivell d'iniciació esportiva, tot això
d'acord amb les directrius que
s'estableixen en la programació de
referència, amb les condicions de
seguretat i respecte al medi ambient
i amb el nivell òptim de qualitat que
permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan
l'activitat.
El ensenyaments esportius de vela
es divideixen en dues modalitats
esportives: Vela amb aparell fix i vela
amb aparell lliures. A diferència
d’altres modalitats esportives la vela
te un cicle inicial comú.

Què aprendràs?
Bloc comú: bases del comportament, organització i legislació i
primers auxilis, esport per a discapacitats i esport adaptat, bases
psicopedagògiques de l’ensenyament, bases de l’entrenament
esportiu i gènere i esport.
Bloc específic: Formació Tècnica, Seguretat de Navegació i
Conservació dels Materials, Metodologia de la Vela i la Iniciació a la
Competició, Escola de Vela, Competicions i Esdeveniments de Vela,
Seguretat en la Navegació a Vela, Preparació Física del Regatista,
Vela Adaptada, Perfeccionament Tècnic i Tàctic en Vela amb
Aparell Fix, Posada a punt del Material d'Aparell Fix,
Perfeccionament Tècnic i Tàctic en Vela amb Aparell Lliure, Posada
a punt del Material d'Aparell Lliure.
Pràctiques: formació pràctica en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Títol d’ESO o prova d’accés als CFGM.
Prova d’accés específica superada. Requereix una part de
preparació de l’embarcació i l’altra de navegació (al juny).

Durada
Cicle inicial (intensiu-tardor i estiu)
220 h de la prova d’accés, 200 h al centre i al mar o estany i 80 h de
pràctiques en centres de treball.
Cicle final (primavera i estiu)
Amb aparell fix: 450h al centre i a la mar i 150h de pràctiques en
centres de treball.
Amb aparell lliure: 450h al centre i a la mar i 150h de pràctiques en
centres de treball.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí/tarda

Hi col·labora: Federació Catalana de Vela

Pendent d'autorització

