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CURS DE NIVELL II en PIRAGÜISME CAIAC MAR 
CODI PT091302PIKM.LLANÇÀ-GIRONA - A 

Segons Resolució del secretari general de l’esport - President del Consell Català de l'Esport de 02 de setembre 2013 
 

BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
ORGANITZACIO: Consell Català de l’Esport / Escola Catalana de l’Esport – Federació 
Catalana de PIRAGUISME 
 
Lloc de celebració:  
BE: PAGAIA CLUB (Passeig Marítim, 4 baixos, local 2). 17490 LLANÇÀ. 
BC: Escola Catalana de l’Esport (Plaça de Pompeu Fabra, 1 . Edifici de la Generalitat. 17002 
GIRONA) 
 
Bloc Comú:  Del 26 de novembre del 2013 al 25 de març del 2014 
 
Dates i horaris: 
Horari: de 14:30 a 19:30 h 
Novembre’13: 26-27-28 
Desembre::02-03-04-09-10-11-12-16-17-18-19 
Gener’14: 08-09-13-14-15-16-20-21-22-23-27-28-29-30 
Febrer’14: 03-04-05-06-10-11-12-13-17-18-24-25 
 
Exàmens BC: 
Convocatòria Ordinària: 24 i 25 de febrer del 2014 de 14:30 a 19:30 h 
Convocatòria extraordinària: 24 i 25 de març del 2014 de 14:30 a 19:30 h 
 
Bloc específic: Del 05 de novembre’13 al 26 de gener de 2014. 
Dates i horaris: 
Novembre: 05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-30 
Desembre: 21-22 
De 08:30 a 20:30 h. 

 
Exàmens BE: 
Convocatòria ordinària: 21 i 22 de desembre de 09:00 a 18:30 hores 
Convocatòria extraordinària: 25 i 26 de gener del 2014 de 09:00 a 18:30 hores 
 
Període de pràctiques: Del 01 de gener del 2014 al  01 de gener del 2015. 
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 hagi superat 
la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim hi estigui matriculat. 
 
 

Documentació requerida per la inscripció: 
• Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat. 
• 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. 

• Certificat de Nivell I en Període Transitori de Piragüisme. 
• Totes aquelles persones que vulguin inscriure’s a aquest curs i que acreditin formació 

federativa per la Federación Española de Piraguismo o per la Comunitat Autònoma  amb 
competències, emesa abans del 15 de juliol del 1999, hauran de presentar fotocòpia 
compulsada d’aquesta formació. 

• Llicència federativa de tècnic en curs. 
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Imports del curs: 
Bloc Comú : 306 � 
Bloc Específic: 502.95 � 
Període de Pràctiques: 50 � 
Varis: 441,05 � 
 
TOTAL: 1300 � 
El pagament haurà d’efectuar-se mitjançant un ingrés a l’entitat financera “La Caixa”. i al número 
de compte 2100 0301 18 0200107404. 
 
Terminis: 
 Inscripció: fins el 15/10/2013. 
 Llista provisional admesos: el 22/10/2013. 
 Llista definitiva d’admesos: el 29/10/2013. 
 Terminis de pagament: del 29/10 al 04/11/2013. 
 
Inscripcions: 
Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar a: 
Entitat: Federació Catalana de Piragüisme. Adreça postal: Avda. del Segre, 7. 25007 LLEIDA. 
Telèfon – 973.23.03.14. 

 
• Els impresos estaran a disposició dels interessats a:  

www.gencat.cat/esports 
http://www.fcpiraguisme.com 

 
Número de places: 
• El mínim serà de 15 alumnes i el màxim de 35 alumnes 
• (La Federació Catalana de Piragüisme i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret 

d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert) 
 
Pla Formatiu.-      (TOTAL: 590 hores) 
• BLOC COMÚ 

Bases de l’aprenentatge  esportiu     50 hores 
Bases de l’entrenament esportiu     70 hores 
Esport adaptat i discapacitat     20 hores 
Organització i legislació esportiva    30 hores 
Gènere i esport       10 hores 
TOTAL        180 hores 

• BLOC ESPECÍFIC : (PF-211PIKM01) 

Tècnica Bàsica de Caiac de Mar     20 hores 
Altres especialitats de Piragüisme al Mar   15 hores 
Navegació i meteorologia al mar     35 hores 
Construcció i manteniment de material de Caiac de Mar 15 hores 
Legislació i normativa al Mar     10 hores 
Tècnciques de control i auxili     25 hores 
Metodolgia i didàctica del Caiac de Mar    25 hores 
Educació mediambiental       5 hores 
Metodologia de l’expedició      25 hores 
Animació de grups       5 hores 
Condicionament físic específic     5 hores 
Organització d’events      10 hores 
Piragüisme adaptat       15 hores 
TOTAL        210 hores 

 

• PERÍODE DE PRÀCTIQUES                200 hores 


