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CURS DE NIVELL II en  PIRAGUISME-CAIAC MAR 
PT091702PIKM-LLANÇÀ-A 

(Del 23/10/2017 al 15/12/2018) 
Segons Resolució del secretari general de l’esport - President del Consell Català de l'Esport – de  26 de juny de 2017, d’acord amb L’Ordre del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer 

 
NOTA INFORMATIVA: 
 
Inscripció al Bloc Comú: 
 
LA INSCRIPCIÓ AL BLOC COMÚ CONVOCAT EN AQUEST  CURS, O A QUALSEVOL DELS 
BLOCS COMUNS CONVOCATS  PER L’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT (FORMAT  LOE),  
ES FORMALITZARÀ A LA SEU DE L’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT.  
Escola catalana de l’Esport. C/. Sant Mateu 27-37. 08950 Esplugues de Llobregat.  
Telèfon 93 480 49 00. E mail: escola.presidencia@gencat.cat 

 
El pagament del BLOC COMÚ convocat en aquest curs o altres blocs comuns convocats per 
l’ECE, s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés a l’entitat financera La Caixa cc: ES29 2100 
0148 5602 0059 7260.  
 
Nota: Si per qualsevol motiu no us va be inscriure‘us al Bloc Comú convocat en aquest curs, o 
qualsevol altre Bloc Comú convocat  per l’Escola Catalana de l’Esport, podeu accedir a la web del 
departament d’Ensenyament per cercar algun centre que convoqui també el bloc comú LOE i que 
us vagi be. Recordar-vos que en aquest cas, us haureu d’inscriure al centre que escolliu: 
(http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/)  
 
Convalidació del Bloc Comú: 

Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva (LCAFE, MEF, AAFE, 
TCAF, etc.) poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant 
l’enviament per correu de la sol·licitud d’homologació del Bloc Comú al Consejo Superior de Deportes 
(http://www.csd.gob.es/csd/sociedad-ca/02ensenyaments-esportius/2homologacions-
convalidacions-equivalencies-i-correspondencies/, adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de 
la matrícula del curs,  DNI i titulació acadèmica de la família esportiva). 

  
* BLOC COMÚ:  Escola Catalana de l’Esport . C/ Sant Mateu 27-37. 08950 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
(* El dia de presentació del curs es lliuraran els horaris definitius) 
Del 13 de gener de 2018 al 10 de març de 2018 (CURS SEMIPRESENCIAL) 
Dates i horaris: 
PRESENCIAL: Dissabte de 09:00 a 19:30 h i diumenge 09:00 a 13:30 h 
NO PRESENCIAL: Dilluns i dimarts de 15:00 a 22:00 h 
GENER’18: PRESENCIAL (13-14-20-21-27-28) // NO PRESENCIAL (15-16-22-23-29-30) 
FEBRER’18: PRESENCIAL (03-04-10-11-17-18-24-25) // NO PRESENCIAL (05-06-12-13-
19-20-26-27) 
MARÇ’18: PRESENCIAL (03) 
 
Exàmens BC: 
Convocatòria Ordinària: Els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran fent a mida que 
s’acabi cada assignatura 
Convocatòria extraordinària: 10 de març de 2018 de 09:00 a 14:00 h 
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* BLOC COMÚ:  Escola Catalana de l’Esport . C/ Sant Mateu 27-37. 08950 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
(* El dia de presentació del curs es lliuraran els horaris definitius) 
Del 18 de juny al 24 de juliol de 2018 (CURS SEMIPRESENCIAL) 
Dates i horaris: 
NO PRESENCIAL: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h 
PRESENCIAL: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h 
JUNY’18: NO PRESENCIAL (18-19-20-21-22-25-26-27-28-29 de 09:00 a 13:30 i  
PRESENCIAL de 16:00 a 20:30 h  
JULIOL’18: NO PRESENCIAL (02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18 de 09:00 a 13:30 
i PRESENCIAL (02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17 de 16:00 a 20:30 h  
 
Exàmens BC: 
Convocatòria Ordinària: Els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran fent a mida que 
s’acabi cada assignatura 
Convocatòria extraordinària: 24 de juliol de 2018 de 16:00 a 21:00 h 

 
Nota: Si per qualsevol motiu no us va be inscriure’ us al Bloc Comú convocat en aquest document, podeu accedir a la 
web del departament d’Ensenyament: (http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/) per cercar algun 
centre que convoqui també el bloc comú LOE i que us vagi be. Recordar-vos que en aquest cas, us haureu d’inscriure al 
centre que escolliu. 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES: 

El termini de presentació de les pràctiques o la seva validació en aquest curs de PIRAGUISME-
CAIAC MAR DE NIVELL II, és del Del 02 de gener del 2018 al  15 de desembre de 2018. 
Passada aquesta data es procedirà al tancament del curs amb el llistat dels alumnes que tinguin tota 
la formació superada. Recordeu que podeu Validar el període de pràctiques, acreditant experiència 
professional anterior al inici d’aquest curs. Us recordem que el Període de Pràctiques només es pot 
iniciar una vegada s’ha superat el Bloc Específic i s’ha acabat o s’està matriculat en el Bloc Comú. 
 
Expedició dels certificats: 
Un cop superats els 3 blocs (comú, específic i pràctiques) l’Escola Catalana de l’Esport es posarà en 
contacte amb l’alumne per comunicar-li que ja pot sol·licitar l’expedició del seu certificat, indicant-li la 
manera de fer-ho. 

 
Des del 31 de gener de 2014 i atenent a la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, l’emissió del certificat  de nivell II en període transitori 
té un cost de 43,70. 
 
La inscripció al ROPE és gratuïta i es fa d’ofici des de l’Escola Catalana de l’Esport en el moment 
d’expedir el certificat de nivell I. 

 
Atenent a la mateixa llei de 31 de gener de 2014, us comuniquem també que els duplicats, tant dels 
certificats de superació de la prova d’accés com de la inscripció al ROPE tenen un cost de 43,70 
euros.  

 

 


