
 
 
 

 
 

 
CURS DE FORMACIÓ DE TÈCNIC I 
TÈCNICA D’ESPORT EN TENNIS 

-  NIVELL I-  

- PERÍODE TRANSITORI  - 

                 BLOC ESPECÍFIC i  
            PERÍODE DE PRÀCTIQUES 

 
Prova d’accés:  07 d’abril de 2011 a les 11h 

 
Bloc Específic:  Del 26 d’abril al 31 de maig de 2011 
 
Període de Pràctiques: Del 04 de juliol de 2011  
al 15 de desembre de 2012 

 
CODI DEL CURS 

PT091101TETEBARCELONA-A 
 
 

Lloc de realització: 
-Barcelona- 

 
 

 
 
 
 

(Inscripcions fins el 24 de març de 2011 a les 14:00 h) 

                                                         

 
  

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

Inscripcions 
- Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar a: 

Federació Catalana  de Tennis 

Passeig Vall d'Hebron, 196 
08035  Barcelona 
Tel.: 93 428 53 53 
Fax: 93 428 55 45 
E-mail: monica.font@fctennis.cat  

- Els impresos estaran a disposició dels interessats a  
www.gencat.cat/presidencia/esports  
www.fctennis.cat  

 
Nombre de places 
Només s’admetran un màxim de 30 alumnes per rigorós ordre d’entrada al registre. 

Si el nombre d’inscrits no arribés a 20 alumnes, l’Escola Catalana de l'Esport i la 

Federació Catalana de Tennis  es reserven el dret d’anular el curs.  

 
Terminis 
• El període d’inscripció al curs serà fins el 24 de  març de 2011 (només 

s’haurà de fer efectiu l’import de les proves d’accés). 
• La llista provisional d’alumnat admès a les proves d’accés es publicarà 

el  30 de març de 2011 
• La llista definitiva d’alumnat admès a les proves d’accés es publicarà el  

05 d’abril de 2011 
• La realització de les proves d’accés serà el 07 d’abril de 2011. 
• L’acta de les proves d’accés es publicarà el 12 d’abril de 2011. 
• El dia 15 d’abril de 2011 es publicarà la llista definitiva de l’alumnat 

admès al curs. 
• El pagament del Bloc Específic i el Període de Pràctiques es farà com a 

màxim el 26 d’abril de 2011. 
• L'inici del Bloc Específic es farà el 26 d’abril de 2011.. 
 
Imports a pagar 
• 47,95 €  (per a les proves d’accés) 
• Bloc Específic:  (després de realitzar la prova d’accés)   

Bloc Específic: 306,40 €. (179,62 € pel Bloc Específic 
(23,95€/crèdit) + 126,78 € per despeses de material) 
Període de Pràctiques:205,65€. 

• El pagament s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés al compte de  La 
Caixa: 2100 – 0848 -0200253008 i portar el resguard  a les oficines de 
la Federació Catalana. 

 
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 

• Fotocòpia compulsada del DNI 
• Acreditar disposar d’una assegurança mèdica per a accidents en la 

pràctica esportiva (targeta sanitària o llicència federativa) 
• 1 fotografia de carnet 
• Document justificatiu del pagament de les proves d’accés i de l’ingrés 

de la matrícula del curs 
 
 
 

   

 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  

BLOC ESPECÍFIC 
 
Dates 
Del 26 d’abril al 31 de maig de 2011 
 
Lloc 
- Instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis a Barcelona: 
Federació Catalana  de Tennis 

Passeig Vall d'Hebron, 196 
08035  Barcelona 
Tel.: 934285353 
Fax: 934285545 
 
Horari 
Durant les setmanes: 

 Del 26 al 29 d’abril 
 Del 09 al 13 de maig 
 Del 23 al 27 de maig 
 Del 30 al 31 de maig 
 
Horaris:  De 10.00 a 14.30h 
 
Exàmens:  
Convocatòria Ordinària 
08 i 10 de juny de 10:00 a 15:00 h 
 
Convocatòria extraordinària 
11 i 12 de juliol de 2011 de 10:00 a 15:00 h 
 
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, del  04 de juliol 
de 2011 al 15 de desembre de 2012 

. 
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la memòria com a 
màxim el 15 de desembre de 2012 (en cas de no presentar-ho, l’alumne serà NO 
Apte del Període de Pràctiques). 
 

 
 
Informació 
Per a més informació, us podreu adreçar a: 
• FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
Telèfon – 93 428 53 53 Fax – 93 428 55 45 
Att. Àrea de Docència i Recerca FCT 
www.fctennis.cat  
• ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT 
Teléfon – 93 480 49 00 Fax – 93 480 49 14 
www.gencat.cat/vicepresidencia/esports    
 

 
 



 
 

 P L A  D ’ E S T U D I S  

BLOC ESPECÍFIC 7,5 

 
ÀREA DE FORMACIÓ TÈCNICA, TÀCTICA I  
REGLAMENT 
- Tècnica 
- Tàctica 
- Reglament 
- Material i Equipaments 
- Terminologia 
- Perfeccionament 
 
ÀREA DE DIDÀCTICA DEL TENNIS 
- Metodologia i Didàctica del Tennis 
 
ÀREA DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TENNIS 
- Higiene i Primers Auxilis 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
- Àrea Professional 
- Història 
- Tennis en cadira de rodes 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 

1 
 
 

1 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES 15 

 
 
* 1 CRÈDIT EQUIVAL A 10 HORES LECTIVES 

 
 

R E Q U I S I T S  G E N E R A L S  

 D E L S  P A R T I C I P A N T S  

 
• Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció a 

les proves d’encès. 
• Acreditar que s’està en possessió del títol de Educació Secundària 

Obligatòria o títol equivalent a efectes acadèmics. 
• Acreditar que es disposa d'una assegurança mèdica (targeta 

sanitària o llicència esportiva). 
 

 

 

      

 
 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 

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  01 de març 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 I 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 I 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 R O V E S  D ’ A C C É S  

Data, horari i lloc de les proves d’accés 
Data: 7 d’abril de 2011 
Hora: 11.00h hores 
Lloc: a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis a Barcelona: Passeig 
Vall d'Hebron, 196. 
 
Objectiu de les proves 
Que els aspirants demostrin que posseeixen la condició física imprescindible i les habilitats 
específiques necessàries per desenvolupar amb aprofitament la formació escollida. 

 
Proves i avaluació 
Valoració de l’intercanvi 
- Es diferenciarà el de fons i el de fons/xarxa 
- Representarà el 10% del total de la nota 
Valoració del llançament de pilotes 
- Es llençaran les pilotes entre els mateixos aspirants de manera rotativa 
- Es diferenciarà els llançaments de fons dels de xarxa 
- Representarà el 20% del total de la nota 
Valoració en l’execució dels cops 
- Es valora tant que l’execució sigui correcta com que hi hagi control i precisió en la 
direcció dels cops (diferenciant els cops llargs dels cops curts) 
- La valoració dels diferents cops a realitzar va d’1 a 8 en relació a la tècnica, i de 0 
a 4 en relació al control (equival al total d’encerts a la zona de la pista correcta) 
- Es farà el percentatge de la nota sobre 10, i representarà el 70% del total de la nota 
- Els cops a realitzar es relacionen a continuació: 
 

TIPUS DE COP A B C 
TOTAL 
100 % 

1er servei esquerre 4 1-8 0-4 12 
2on servei esquerre 4 1-8 0-4 12 
1er servei dret 4 1-8 0-4 12 
2on servei dret 4 1-8 0-4 12 
Dreta llarga 4 1-8 0-4 12 
Dreta curta 4 1-8 0-4 12 
Revés llarg 4 1-8 0-4 12 
Revés curt 4 1-8 0-4 12 
Volea dreta llarga 4 1-8 0-4 12 
Volea dreta curta 4 1-8 0-4 12 
Volea revés llarga 4 1-8 0-4 12 
Volea revés curta 4 1-8 0-4 12 
Esmaixada llarga 4 1-8 0-4 12 
Esmaixada curta 4 1-8 0-4 12 

 168 
A) NÚM. DE COPS A REALITZAR 
B) TÈCNICA 
C) CONTROL 

 

Exempcions 
Quedaran exempts de la prova d’accés de caràcter específic aquells que acreditin: 

• Condició d’esportistes d’alt nivell en la modalitat de Tennis a nivell estatal. 

• Condició d’esportista d’alt nivell en la modalitat de Tennis establert per la 
Comunitat Autònoma. 

• Condició d’esportista integrant del equip espanyol en la modalitat de 
Tennis. 

• Condició d’esportista participant en alguna de les cinc darreres 
competicions  nacionals. (La durada d’aquest benefici s’estendrà als 5 anys 
següents a la pèrdua de tal condició). 

 

 


