
 

Cicle formatiu de grau mitjà 
de Tècnic Esportiu 

Cicle inicial 
 
 

Informació: 
Institut Rambla Prim (BCN) Federació Catalana de Vela 
T. 933 079 960 T. 932 243 900 – M. m.clapers@vela.cat  
www.iesramblaprim.info www.vela.cat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convoca: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 Núm. Places: 25 (mínim 10 inscrits) 
 
Requisits per la inscripció: 16 anys i la ESO 
 
Requisits d’accés al curs: Superar una prova pràctica de navegació en les especialitats de vela lleugera i de 
 taules de vela (en les dues especialitats)  
  
Curs: Bloc comú: 80h que s’impartiran en l’Institut Rambla Prim de Barcelona 

Bloc específic:175h que s’impartiran en les instal·lacions de la federació al Port 
Olímpic de Barcelona 

 Pràctiques: 80h en una escola de vela reconeguda per l’Escola Catalana de vela  
 
Període d’Inscripció: Del dia 1 al 10 de desembre 
 
Inscripció:  Departament D’ensenyament de la Generalitat de Catalunya: http://goo.gl/FzAnR 
 T. 935 516 900 
 
Data prova d’accés: Dissabte 12 de gener a les 10h en el Centre Municipal de Vela del Port Olímpic de 

Barcelona 
 
Dates curs: Bloc comú : del 14 de gener al 22 de febrer de 18 a 21h 

Bloc específic: del 4 de març al 27 d’abril, dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 21h i 
els dissabtes i en vacances escolars del 23 al 28 de març de 9:30 a 14:30h 
Pràctiques: superat el bloc específic i en dates a determinar entre l’alumne i el centre 
escollit per realitzar-les. 

 
Programa:  Bloc Comú: Bases del comportament esportiu, primers auxilis, Activitat física adaptada 

i discapacitat, i organització esportiva 
Bloc Específic: Formació tècnica, seguretat de navegació i conservació de materials, 
metodologia de la vela i la iniciació a la competició  

 
Cost del curs: Prova d’accés: 49,25€ 
 Bloc comú: 136€ 
 Bloc específic i període de pràctiques: 726,50€ 
 

*Els interessats en obtenir la titulació de Patró de Navegació Bàsica (PNB) hauran d’abonar l’import de les 
pràctiques de ràdio que es faran en una acadèmia autoritzada (60€) i l’expedició de la titulació (53,60€) 

 
Atribucions: 
El certificat de cicle inicial de vela en aparell fix i aparell lliure acredita que la persona posseeix les competències 
necessàries per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela, governar embarcacions d’esbarjo de 
fins a vuit metres i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la seva participació en activitats 
de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell utilitzant embarcacions d’aparell fix i lliure. Té funcions de 
monitor/a d’iniciació a la vela i entrenador/a d’iniciació a la competició de vela 
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