
 

I N T R O D U C C I Ó  

 

 

L'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l'Esport 

de la Generalitat de Catalunya convoquen el curs del bloc 

comú de NIVELL  Tècnics d'Esport en el període transitori 

que es durà a terme d'acord amb la Resolució del secretari  

general de l'Esport- President del Consell Català de l'Esport 

de  3 d’octubre de 2011 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 tercera del Reial Decret 1363/2007, de 

24 d’octubre, i que estableix en el seu article tercer, apartat 

primer punt 1, que els òrgans competents de les 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. 

Aquest bloc comú de nivell II és obligatori i coincident per a 

totes les disciplines, modalitats i especialitats esportives, i 

conté àrees de contingut de caràcter científic general. 

Superar aquest bloc comú de nivell II tindrà validesa per les 

formacions del mateix nivell en qualsevol altre de les 

disciplines, modalitats i especialitats esportives per cursar el 

seu bloc específic en període transitori 

 

Ivan Tibau i Ragolta 

Secretari General de l’Esport 

 

P L A  D ’ E S T U D I S  

 
 
El pla d’estudis de nivell 2 per a la formació de tècnics 
i tècniques de l’esport  en període transitori està 
estructurat en tres blocs: 
 
- Bloc comú  (70 h) 
- Bloc específic ( 210 h) 
- Període de pràctiques tutoritzades (200 h) 
 
En aquesta convocatòria us oferim el Bloc Comú de 
2n nivell  que té una càrrega lectiva de 7 crèdits 
(70 hores) i consta de les àrees següents: 
 
Àrea de Fonaments Biològics  .......................................2,5 crèdits 

Àrea del Comportament i de l’Aprenentatge.....................1,5 crèdits 

Àrea de Teoria i Pràctica de l’Entrenament Esportiu.........2,5 crèdits 

Àrea d’Organització i Legislació de l’Esport .....................0,5 crèdits 

 
R E Q U I S I T S  

 
• Estar en possessió del títol de graduat en educació 

secundària obligatòria (o equivalent o superior a 
efectes acadèmics). També podrà accedir-hi qui 
acrediti la superació de la prova d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà o de grau superior. 

 
• Tenir superat el curs de nivell I de tècnic d'esport 

en alguna modalitat esportiva en la seva totalitat 
(bloc comú, bloc específic i període de pràctiques) 

 
• Acreditar que es disposa d'una assegurança 

mèdica per accidents en la pràctica esportiva. 
 
• Els menors de 18 anys, han de presentar 

autorització del seu pare/mare o tutor/a legal. 

 
C A L E N D A R I  I  L L O C  
 D E  R E A L I T Z A C I Ó  

 

Dates: 

Del 14 de desembre de 2011 al 4 d’abril de 2012 

Horari: 
Tots els dimecres de 16 a 21’30 hores 
dia 14 de desembre presentació del curs a les 16 
hores. 
Dies:  14 i 21 de desembre de 2011 
         11, 18 i 25 de gener de 2012 
         1, 8, 15, 22 i 29 de febrer de 2012 
         7, 14, 21 i 28 de març de 2012 
 
De les 16.00h a les 21’30 amb una pausa de mitja 
hora 
 
Avaluació: 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: 
Dimecres 11 d’abril de 2012 de 16 a 21’30 hores 
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: 
Dimecres 16 de maig  de 2012 de 16 a 21’30 hores 
 
Lloc de realització del curs: 
Edifici Docent del Consell Català de l'Esport 
C/ Sant Mateu 27-37 
08950 Esplugues de Llobregat  
 

I M P O R T A N T  

 
Recordeu que aquest Bloc comú s’aplica al 
Període Transitori i no serveix pels 
ensenyaments regulats que actualment són: 
esports de muntanya i escalada; esports 
d’hivern; futbol i futbol sala; atletisme; handbol 
i bàsquet. 



I N S C R I P C I O N S  
 
El període d’inscripció finalitza el 30 de novembre del 
2011. 
 
Terminis  
 
• El període d’inscripció serà fins el  30 de novembre de 

2011. 
• La llista provisional d’alumnat admès i exclòs es 

publicarà el 2 de desembre de 2011.  
• La llista definitiva d’alumnat admès i exclòs es publicarà 

el 12 de desembre de 2011. 
• El pagament del curs s’haurà d’efectuar entre el 10 i el 

12 de desembre de 2011 
• L’inici del curs serà el dia  14 de desembre a  les 16 

hores  
 
 
Les sol�licituds d’inscripció poden presentar-se a: 
 
- Registre general del Consell Català de l'Esport ,  

Av. Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat.  
 

- Representacions Territorials : 
Barcelona 
Rambla Guipúscoa, 23-25 5è  
08018 Barcelona - tel. 93 303 5990. 
Girona 
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Sta. Caterina) 
17002 Girona  - tel. 872 975 000 
Lleida 
Rbla. d’Aragó, 8 
25002 Lleida-  tel. 973 27 92 00. 
Tarragona 
Major, 14,  
43003 Tarragona - tel. 977 25 15 00. 
Terres de l’Ebre 
c/ Montcada, 23,  
43500 Tortosa -tel. 977 44 82 30. 

 
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.  

 
 
 
 

M A T R Í C U L A  

 
Import:  167,65 €        (23,95 € per crèdit) 
Els aspirants admesos hauran de fer efectiu el pagament  
entre el 10 i el 12 de desembre de 2011 per 
transferència bancària a nom del Consell Català de l'Esport  i 
al núm. de compte que sortirà amb la llista provisional 
d’admesos. 
Cal fer constar a la transferència les següents dades: 
Nom i cognoms de l’interessat/da 
 

Nom i cognoms de la persona interessada 
Codi del curs  PT091102-BCBC.ESPLUGUES 

 
 
Cal que indiqueu aquestes dades al rebut de 
pagament nom i cognoms, i el codi del curs. 
Si no consten s’entendrà que aquest rebut no és 
correcte i per tant no sortirà com admès al curs. 
 
Nombre de places 

 

Només s’admetran un màxim de 30 alumnes per rigorós 
ordre d’entrada al registre.(Si el nombre d’alumnes supera 
amb escreix els 30 alumnes, l’Escola Catalana de l’Esport es 
reserva el dret de fer dos grups d’un màxim de 30 alumnes 
per grup). 
Si el nombre d’inscrits no arribés a 20 alumnes, l’Escola 
Catalana de l'Esport es reserva el dret d’anular el curs.  
 
 
 

I N F O R M A C I Ó  

• Per a més informació, us podeu adreçar a l’Escola 
Catalana de l'Esport: 
C/ Sant Mateu 27-37 – Esplugues de Llobregat 
Telèfon 93 480 49 00 
Fax 93 480 49 14 
Correu electrònic cceece@gencat.cat 
A la Web de l’Escola Catalana de l'Esport 
www.gencat.cat/vicepresidencia/esports 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FORMACIÓ PER A TÈCNICS i 
TÈCNIQUES D’ESPORT  

EN PERÍODE TRANSITORI 
 

BLOC COMÚ DE 70 HORES 
- NIVELL II - 

 

 

        PER A TOTES LES MODALITATS  

        ESPORTIVES EN PERIODE 

 TRANSITORI 

 

Del 14 de desembre del 2011 al 4 d’abril 
del  2012 

 
CODI DEL CURS 

PT091102BCBC.ESPLUGUES-A 
  

 

 

 

Lloc de realització: 
 -Esplugues de Llobregat – 

 
 
 

(Inscripció: fins al 30 de novembre de 2011)    


