
I N T R O D U C C I Ó  

La Secretaria General de l'Esport va creure necessari 
endegar l'any 1999 aquest projecte per proposar una 
formació a distància moderna que permetés atendre les 
necessitats dels col·lectius interessats en aquest sector. 
 
Per això es va crear ECE-Net, que és l’entorn virtual 
d’aprenentatge per a la formació a distància de Tècnics i 
Tècniques d’Esport, de l’Escola Catalana de l’Esport del 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest projecte es concreta en la creació d’un campus 
virtual, anomenat ECE-Net, que ha de permetre a l’Escola 
Catalana de l’Esport oferir la formació oficial de Tècnic  i 
Tècnica d’Esport a aquells col·lectius que no poden seguir 
el ritme de la formació presencial, ja sigui perquè han de 
compaginar els estudis amb la feina, amb d’altres estudis o 
perquè tenen dificultat de desplaçament als llocs on 
tradicionalment es desenvolupa la formació presencial. 
 
L'Escola Catalana de l'Esport, del Consell Català de 
l'Esport, de la Generalitat de Catalunya convoquen la 
darrera edició a distància del curs del bloc comú de Tècnics 
i Tècniques d'esport en el període transitori, que es durà a 
terme d'acord amb la Resolució de la secretària general de 
l'Esport- Presidenta del Consell Català de l'Esport de 26 
d’abril de 2010-,  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 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. 
 
 
 
 
Anna Pruna i Grivé 
 
Secretària General de l’Esport 

P L A  D ’ E S T U D I S  

El pla d’estudis per a la formació dels tècnics de l’esport 
està estructurat en el nivell 1 en tres blocs: 
- Bloc comú  (45 h) 
- Bloc específic (75 h) 
- Període de pràctiques tutoritzades (150 h) 
 
En aquesta convocatòria us oferim el Bloc Comú de 1r 
nivell  que té una càrrega lectiva de 4.5 crèdits  (45 hores) i 
consta de les àrees següents: 
 
Àrea de Fonaments Biològics  ..........................................1,5 crèdits 
Àrea del Comportament i de l’Aprenentatge......................1 crèdits 
Àrea de Teoria i Pràctica de l’Entrenament Esportiu ........1,5 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. 

• Acreditar que es disposa d'una assegurança mèdica per 
accidents en la pràctica esportiva. 

 
REQUERIMENTS DEL PUNT DE TREBALL 

Cal disposar de: 
�   Pentium 200 superior amb 32 MB de memòria RAM 
• VGA: mínim a 800 x 600 amb 256 colors 
• Navegador versió Internet Explorer 6.x. 
• Sistema operatiu:windows 98 o superior 
      (Me, NT, 200 o XP) 
• Connexió a Internet: Qualsevol (Telefónica módem / 

ADSL / Cable / Altres 
• Impressora d’injecció o làser 
 

C A L E N D A R I  

 
Dissabte 18 de setembre de 2010 a les 10 hores 
Sessió inaugural presencial obligatòria  amb 
l’objectiu de presentar el curs, donar les claus 
d’accés i fer la sessió inicial d’ensenyament del 
funcionament del curs virtual . 
 
Dilluns 20 de setembre de 2010 
Inici de la docència del taller virtual. ( No presencial) 
 
Dimecres 27 de setembre de 2010 
Inici de la docència del curs a distància de bloc comú 
nivell I. ( no presencial) 
 
Sessió pràctica presencial obligatòria (escollir una 
data de les dues opcions): 
- Opció A: dissabte 30 d’octubre de 2010 de 10h a 

12 h 
- Opció B: dimecres 03 de novembre de 2010 de 

18h a 20 h 
 
 
Sessions d’avaluació presencial:  
- convocatòria ordinària: dissabte 27 de novembre 

de 2010, de 9 a 14h. 
- convocatòria extraordinària : dissabte 15 de gener 

de 2011, de 9 a 14h. 
 
 
NOTA: S’informarà del calendari detallat de les 
sessions pràctiques i de les sessions d’avaluació un 
cop iniciat el període de docència 
 
 
L L O C  D E  R E A L I T Z A C I Ó  

Les sessions presencials es realitzaran a les 
instal·lacions de l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) 
(C/ Sant Mateu 27-37., Esplugues de Llobregat) 
 



I N S C R I P C I O N S  

El període d’inscripció finalitza el  12 de juliol de 2010.  
 
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 : 
- Rambla Guipúscoa, 23-25  08018 Barcelona (Barcelonès)  
  93 303 59 90 
-Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Sta. Caterina) 17002 
Girona /Telèfon: 872 975 000  
- Rbla. d’Aragó, 8, 25002 Lleida (Segrià) tel. 973 279 200 
- Major, 14, 43003 Tarragona (Tarragonès) tel. 977 251 500 
-c/ Montcada, 23, 43500 Tortosa Palau Abària (Baix Ebre) 
Tel. 977 448 230 
 
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.  
 
Només s’admetran un màxim de 120 alumnes per 
rigorós ordre d’entrada al registre . Si el nombre 
d’inscrits no arribés a 20, l’Escola Catalana de 
l'Esport es reserva el dret d’anular el curs. 
 
La relació d’alumnat admès provisional es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Escola Catalana de l'Esport  el 16 de juliol de 
2010, i la llista definitiva d’alumnat admès al curs es 
publicarà el 22 de juliol de 2010. 
 
 

M A T R í C U L A  

Import:  107,78 €  (23,95 € per crèdit)+ 22 € (Drets d’alta i 
connexió al curs). TOTAL: 129,78 €  

Els aspirants admesos hauran de fer efectiu el pagament  
entre el 16 i el 21 de juliol de 2010, per transferència 
bancària al número de compte que sortirà publicat a la llista 
provisional d’admesos. 
 
Per tal de poder fer efectius el pagament del 
curs/seminari/jornada formativa, heu d’indicar el n om i 
cognoms de la persona que s’inscriu a l’activitat 
formativa. 
 

Si en el rebut de pagament no indiqueu el nom i 
cognoms , s’entendrà que aquest rebut no és correct e i 
per tant no admès al 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: 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I M P O R T A N T  

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

 
 

 
 

FORMACIÓ A DISTÀNCIA 
PER A TÈCNICS i 

TÈCNIQUES D’ESPORT 

 

- BLOC COMÚ  DE 45 HORES NIVELL I – 

PER A TOTES LES MODALITATS  

ESPORTIVES FEDERADES 

 
 

Del 18 de setembre al 20 de novembre de 
2010 

 
11a i darrera Edició 

 
 

(Inscripció: fins al 12 de juliol de 2010)    

   


