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D E

R E A L I T Z A C I Ó
BLOC ESPECÍFIC
Dates del curs:
Del 27 de desembre de 2011 al 18 de gener de 2012
Horari de les sessions docents i pràctiques
Les classes presencials es duran a terme els dies següents:
Del 27 de desembre de 2011 al 18 de gener de 2012
horari:
de 10:00 a 14:00 i de 15.00 a 18.00
Avaluació
-CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
23 i 24 de gener de 2012 de 9 a 20 hores

I N F O R M A C I Ó

I

I N S C R I P C I O N S
Inscripcions
Les sollicituds d’inscripció s'hauran de presentar a la
FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE
C/ Castillejos, 387 pl. baixa local 2
08025 Barcelona
Telèfon – 93.433 51 32
Fax –93-347 65 74
Els impresos estaran a disposició dels interessats a la Federació
Catalana de Karate, a l'Escola Catalana de l'Esport i a la pàgina Web
de l'Escola Catalana de l'Esport:
www.gencat.cat/esports
Nombre de places

-CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
27 i 28 de febrer de 2012 de 9 a 20 hores
17 i 18 de febrer de 2012 de 9 a 20 hores

Lloc

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
diversos grups d’un màxim de 30 alumnes per grup.

CURS DE FORMACIÓ DE TÈCNIC I
TÈCNICA D’ESPORT EN KUNGFU
- NIVELL I- PERÍODE TRANSITORI BLOC COMÚ
BLOC ESPECÍFIC i
PERÍODE DE PRÀCTIQUES
ESPECIAL VALIDACIONS

A determinar

BLOC COMÚ
Dates del curs:
Del 12 al 28 de gener de 2012
Horari de les sessions docents i pràctiques
Les classes presencials es duran a terme els dies següents:
Dijous 12 , 19 i 26 de gener de 16 a 21’30 hores
Divendres 13, 20 i 27 de gener de 16 a 21’30 hores
Dissabtes 14, i21 i 28 de gener de 9 a 14’30
Lloc de realització:
Escola Catalana de l’esport
c. sant mateu, 27-37
08950 esplugues de Llobregat
Avaluació
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
2 de febrer (dijous tarda) 16 a 21 hores
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
1 de març (divendres tarda) 16 a 21 hores

PERÍODE DE PRÀCTIQUES
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 l ‘1 de febrer de 2012 al 31 de desembre
de 2012
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la
memòria com a màxim el 31 de desembre de 2012 (en cas de no
presentar-ho, l’alumne serà NO Apte del Període de Pràctiques).
L’ECE expedirà el certificat del N-I un cop l’alumne hagi superat
totes i cadascuna de les àrees o assignatures que formen part dels
blocs comú i específic així com el corresponent període de
pràctiques.

Terminis
•
El període d’inscripció al curs serà fins el 23 de novembre de
2011 (només s’haurà de fer efectiu l’import de les proves
d’accés).
•
El pagament del Bloc Específic i el Període de Pràctiques es
farà com a màxim el 27 de desembre de 2011
L'inici del Bloc Específic es farà el 27 de desembre de 2012

Imports a pagar

Bloc Comú: Del 12 de gener al 28 de gener de 2012
Bloc Específic Del 27 de desembre de 2011
al 18 de gener de 2012
Període de Pràctiques: De l’1 de febrer al 30 de
desembre de 2012

(en cas de validació parcial)
•
Bloc específic: 179,63 euros (23,95 euros el crèdit)
•
Període de pràctiques: 205,65 euros
•
Lloguer installacions específiques i material docent: 20 euros
•
Bloc comú : 107,78 euros (23,95€/crèdit el crèdit
El pagament haurà d’efectuar-se mitjançant un ingrés al número de
compte de "La Caixa": 2100 0823 31 0200617378
Documents requerida per la formalització de la inscripció
•
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
•
Acreditar estar en possessió del Cinturó negre 1r Dan de Judo
•
Fotocòpia del certificat de validació parcial o total de la
modalitat corresponent

CODI DEL CURS
PT091101KAKu.BARCELONA-V
VALIDACIONS
Lloc de realització:
-Barcelona-

Federació Catalana de Karate
(Inscripcions fins el 23 de novembre de 2011)

I N T R O D U C C I Ó
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R E Q U I S I T S

D ’ E S T U D I S

D E L S

G E N E R A L S

P A R T I C I P A N T S

L’Escola Catalana de l’Esport conjuntament amb la
•

Federació Catalana de Karate ha signat un conveni de
col·laboració per desenvolupar la formació de tècnics i
tècniques d’esport en la modalitat de KUNGFU

BLOC COMÚ

Crèdits

•

a

Catalunya. L’Escola Catalana de l’Esport, del Consell

ÀREA DE FONAMENTS BIOLÒGICS

1.5

Català de l’Esport i la Federació Catalana de Karate

ÀREA DEL COMPORTAMENT I L’APRENENTATGE

1.5

convoquen el curs de tècnics i tècniques d’esport en la

ÀREA DE TEORIA I PRÀCTICA DE L’ENTRENAMENT

1

modalitat de KUNGFU en el ,bloc comú, bloc específic i
període de pràctiques del nivell I, en el període
transitori que es durà a terme d' acord amb la

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L’ESPORT

0.5

TOTAL

45

Resolució del secretari general de l'Esport- President
del Consell Català de l'Esport de 28 de setembre de

Crèdits

2011, atès que l’esmentada Ordre EDU/3186/2010,
modificada per l’Ordre EDU/581/2011, de 07 de març,
en la seva disposició transitòria primera, manté la
vigència

de

l’Ordre

ECD/3310/2002,

de

16

disposició transitòria, per la qual es regulen els
aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes
de les formacions en matèria esportiva, a què es
refereix disposició transitòria tercera del Reial Decret
1363/2007, de 24 d’octubre, i que estableix en l'article
tercer,

apartat

primer

punt

u,

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.

Ivan Tibau i Ragolta

BLOC ESPECÍFIC

7.5

ÀREA DE FORMACIÓ TÈCNICA,
TÀCTICA I REGLAMENT
- Tècnica i Tàctica, principis bàsics
- Reglament d'arbitratge i
instal·lacions
- Normativa d'exàmens

1.5
2.5

de

desembre, per als supòsits contemplats en la citada

ÀREA DE DIDÀCTICA
- Planificació i mètodes
d'ensenyament
- Karate infantil
ÀREA DE SEGURETAT I HIGIENE
- Higiene i Primers auxilis
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
- Competències professionals i entorn
laboral

0.5
1
0.5

1

0.5

Secretari General de l’Esport

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

•

Edat mínima: haver complert 16 anys 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.
Estar en possessió de la llicència federativa en curs.

15

P R O V E S

D ’ A C C É S

Tal com diu l’Ordre ECD/3310/2002 de 16 de desembre, per
accedir al nivell I en la modalitat de karate i especialitats
associades els aspirants hauran d'acreditar el següent mèrit
esportiu:
•
Cinturó negre. Primer DAN. en kungfu

