
 

Cicle formatiu de grau mitjà 
de Tècnic Esportiu 

Cicle Final en aparell fix 
 
 

Informació: 
Institut Jaume I(Salou)  Federació Catalana de Vela 
T. 977384771- M. palatzi.jordi@iesjaume1.cat  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: haver superat el cicle inicial de grau mig o tenir la titulació de tècnic nivell 1 en període 

transitori 
 
Curs: Bloc comú: 180h  

Bloc específic: 270h  
 Pràctiques: 150h en una escola de vela reconeguda per l’Escola Catalana de vela  
 
Lloc : Institut Rambla Prim a Salou 
 
Període d’Inscripció: fins el 10 de novembre 
 
Preinscripció i informació: Institut Jaume I de Salou 
 
Inscripció:  Departament D’ensenyament de la Generalitat de Catalunya: http://goo.gl/FzAnR 
 T. 935 516 900 
 
Dates curs: Bloc comú :  novembre/gener 

Bloc específic: gener/abril 
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, Bases de l’entrenament esportiu Esport 

adaptat i discapacitat, Organització i legislació esportiva, Gènere i esport 
Bloc Específic: Escola de vela, Competicions i esdeveniments de vela, Seguretat en la 
navegació a vela, Preparació física del regatista, Vela adaptada, Perfeccionament 
tècnic i tàctic en vela amb aparell fix  

 
Atribucions: 
El certificat de cicle final de vela en aparell fix acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:  

• adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació 
esportiva de la vela amb embarcacions amb aparell fix 

•  governar embarcacions d’esbarjo fins a 12 metres 
• organitzar, acompanyar i tutelar els regatistes durant la seva participació en activitats, competicions i 

esdeveniments propis d’aquest nivell.  
• gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrec seu 
• organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva 
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