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Inscripcions
Les sol·licituds d’inscripció es presentaran a:

-Escola de capacitació agrària del Pirineu, Finca les Colomines

s/n,25712 Bellestar (Lleida) tel- 973 35 23 58 Fax- 973 35 44 13
Lloc, dates i Horari
-Els impresos estaran a disposició dels interessats a la
-Instal·lacions del Parc del Segre (La seu d'Urgell)
Federació Catalana de Piragüisme, a l'
Escola Catalana de
-Escola de Piragüisme i Camp de Regates l'Aigüerola de Sort
al
Centre
de
Capacitació
Agrària
del Pirineu i a les
l'
Esport,
-Dies 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 d’octubre.
Escola Catalana de l'
Esport i la Federació
-Dies 1, 2, 3 i 4 de novembre de 2007, A les instal·lacions del club pàgines web de l'
Nàutic de Banyoles. Club Natació Banyoles, Passeig Antoni Gaudi, Catalana de Piragüisme
www.gencat.net/presidencia/esport
nº 3–17820-Banyoles.(tel.972 57 08 59)
-http://fcpiraguisme.com
Dissabtes, diumenges i festius (1 de novembre) de 9 a 13,30h i de
15 a 19h.
Nombre de places
Divendres de 16 a 20h.
El mínim serà de 25 alumnes i el màxim de 40 alumnes

Exàmens
- Convocatòria Ordinària:
10 i 11 de novembre de 2007

CURS DE TÈCNIC I TÈCNICA D’ESPORT EN
PIRAGÜISME - NIVELL I
- PERÍODE TRANSITORI -

(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)

Terminis

- Convocatòria extraordinària:
Es realitzarà dins d’un termini no inferior a trenta dies ni superior a tres
mesos a partir del dia següent de la data de celebració de la última
avaluació de la convocatòria ordinària.

•
•

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

•

•

El període d’inscripció al curs serà fins al 7 de setembre de 2007
La llista provisional d’alumnat admès al curs es publicarà el 12 de
setembre
La llista definitiva d’alumnat admès al curs es publicarà el 25 de
setembre
La realització de les proves d’accés seran el 29 de setembre de
2007 ( 30 de setembre de 2007 de reserva).
El dia 2 d'
octubre de 2007 es publicarà la llista definitiva de
l’alumnat que ha superat les proves d'
accés.
El pagament del Bloc Específic i el Període de Pràctiques es farà
com a màxim el 5 d'
octubre.
L'
inici del Bloc Específic es farà el 5 d'
octubre de 2007.

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.
Les dates previstes per a la realització d'
aquest període de pràctiques son:
una vegada l’alumnat finalitza i supera el Bloc Específic, de novembre deImports a pagar
2007 al 30 de setembre de 2008.
44,90 € (per a les proves d’accés)
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la memòria com •
Bloc Específic: 100 € de lloguer d'
espais i material.
a màxim el 30 de setembre de 2008 (en cas de no presentar-ho, l’alumne•
serà NO Apte del Període de Pràctiques).
•
Període de Pràctiques: 192,40 €
Contingut
• El pagament haurà d’efectuar-se mitjançant ingrés a la Caixa de
•
50 hores: observació de l’alumnat sobre l’activitat del seu tutor/a.
Pensions "La Caixa", al comp
•
50 hores. col·laboració de l’alumnat amb el tutor/a.
-2100 0301 18 0200107404 •
50 hores: actuació de l’alumnat revisada pel tutor/a
Informació
•
Elaboració d’un Dossier de Pràctiques i d'
una Memòria Final de les
Per a més informació, us podreu adreçar a:
pràctiques
•
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME
Telèfon – 973 23 03 14
Fax – 973 23 06 45
•
ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT
Telèfon – 93 480 49 00
Fax – 93 480 49 14
www.gencat.net/presidència/esport

BLOC ESPECÍFIC i PERÍODE DE
PRÀCTIQUES

Prova d’accés: 29 de setembre de 2007 ( 30 de setembre
de 2007 de reserva).

11 de
Bloc Específic: del 5 d’octubre de 2007 a l'
novembre de 2007
Període de Pràctiques: de novembre de 2007
al 30 de setembre de 2008

- LA SEU D’URGELL -

I N T R O D U C C I Ó

P R O V E S
Crèdits

El Consell Català de l’Esport conjuntament amb la

BLOC COMÚ

4.5

Federació Catalana de Piragüisme ha signat un conveni de

•
•

1.5

col·laboració per desenvolupar la formació de tècnics

•

d’esport en la modalitat de piragüisme a Catalunya.
L’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de
l’Esport

de la Generalitat de Catalunya i la Federació

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

BLOC ESPECÍFIC

Catalana de Piragüisme convoquen el curs de tècnics

•

d’Esport en la modalitat de piragüisme en el bloc específic i
període de pràctiques del nivell I, en el període transitori
que es durà a terme
d'
acord amb la Resolució de la secretària general de
l'
Esport i Presidenta del Consell Català de l'
Esport de 20

•

de febrer de 2007, segons allò que s'
estableix a l’Ordre del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ECD/3310/2002 de

•

16 de desembre per la qual es regulen els aspectes
curriculars, els requisits generals i els efectes de les

•

formacions en matèria esportiva, a què es refereix la
disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997,
de 19 de desembre, i que estableix en el seu article tercer,

ÀREA DE FORMACIÓ TECNICA, TÀCTICA i
REGLAMENTS:
Tècnica Bàsica d'
aigües tranquil·les
Tècnica Bàsica d'
aigües braves
Tècnica Bàsica de caiac de mar
Tècnica Bàsica de caiac polo
Reglament i normativa
Condicionament físic específic
Construcció i manteniment de material i
instal·lacions de piragüisme
ÀREA DE DIDÀCTICA DEL PIRAGÜISME:
Metodologia i Didàctica del piragüisme
Piragüisme d'
esbarjo
ÀREA DE SEGURETAT i HIGIENE EN EL
PIRAGÜISME:
- seguretat i Higiene en el piragüisme
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL:
Competències professionals, règim laboral i
fiscal
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comunitats autònomes poden promoure les activitats de
formació, objecte de l’Ordre, d’acord amb les competències
que els corresponen en matèria d’esports, tant pels seus
Estatuts d’Autonomia com per la legislació esportiva.
•
Anna Pruna i Grivé

•
•
•

Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la
inscripció (fotocòpia compulsada del Document Nacional
d’Identitat).
Acreditar que s’està en possessió del títol de Educació
Secundària Obligatòria o títol equivalent a efectes
acadèmics.
Presentar certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica de
l’esport.
Estar en possessió de la llicència federativa en curs.

D ’ A C C É S

Data, horari i lloc de les proves d’accés
29 de setembre (30 de setembre de reserva) de 2007 de
9:00 a 13:00h i de 15:00 a 20:00h a les instal·lacions del
Parc del Segre La Seu d'
Urgell.
Objectiu de les proves
La prova té com a finalitat que l’aspirant a tècnic d’esport
acrediti les aptituds i destreses generals i especifiques
necessàries per a seguir amb un grau d’aprofitament
suficient el programa de formació de tècnic d’esport de
Piragüisme, així com garantir la seva pròpia seguretat
durant les activitats pràctiques del curs.
Proves
La prova d’accés constarà de tres exercicis:
Exercici de natació i domini del medi aquàtic
Exercici de navegació i domini del paleig en aigües
tranquil·les
Exercici de demostració lliure de la tècnica i les habilitats
de l’alumne
(s'
annexa document al tríptic, on es trobarà informació més
detallada)
Avaluació de les proves
La qualificació de la prova d’accés serà de 0 a 10 punts, tenint
consideració de positives o aprovatòries les iguals o superiors a 5
punts i negativa les restants.
Exempcions
Quedaran exempts de la prova d’accés de caràcter específic
aquells que acreditin:
•
Condició d’esportistes d’alt nivell en la modalitat de Piragüisme
a nivell estatal.
•
Condició d’esportista d’alt nivell en la modalitat de Piragüisme
establert per la Comunitat Autònoma.
Condició d’esportista integrant del equip espanyol en qualsevol
•
categoria i disciplina de la modalitat de Piragüisme.
•
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).
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-las 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.

