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.:: CURS NACIONAL DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN PREPARACIÓ FÍSICA 

PER A JUGADORS/ES EN FORMACIÓ (NIVELL 1) 

ORGANIZAT PER: 

 Área de Docencia de la Real Federación Española de Tenis en col·laboración amb la 
Federació Catalana de Tennis 

 

ESTRUCTURA: El curs consta de 20 hores de formació presencials per obtenir el 

certificat d’assistència. Per obtenir el títol de Tècnic/a especialista el candidat haurà, a 

més, de realitzar un treball de 20 hores de pràctica i superar un examen. Per tant, el 

nombre d’hores en funció de l’opció escollida serà: 

 Certificat Assistència: 20 hores 

 Títol de Tècnic/a especialista: 50 hores 

 20 Hores lectives presencials 
 20 Hores Pràctiques 
 Examen 

 

LLOC DE CELEBRACIÓ: Centre Internacional de Tennis de Cornellà – Federació 

Catalana de Tennis. C/ Verge de Montserrat, s/n. Telf. 93 567 75 00. 

 

DATES I HORARIS DEL CURS: 14 i 15 DE FEBRER DE 2014 

 Divendres 14 de Febrer de 09:30-14:00 i de 15:30 a 18:30 
 Dissabte 15 de Febrer de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 
 Examen: 14 de Març de 12:00 a 13:30 

 

FINALITAT DEL CURS: 

 Ser capaç de programar el pla de treball pel desenvolupament de la condició física de 

jugadors/es de tennis a l’etapa de formació. 

 Ser capaç de valorar i avaluar, les diferents capacitats condicionals, respectant els 

processos maduratius dels jugadors/es. 

MATERIALS DEL CURS: 

 Llibre “Fundamentos de la Preparación Física para jugadores en formación” (RFET) 
 Certificat d’assistència 
 Títol d’especialista (en el cas de superar tots els requisits) 
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OBJECTIUS DEL CURS: 

 Proporcionar els coneixements bàsics dels processos maduratius dels jugadors/es 
prepuberals. 

 Conèixer els diferents mètodes de treball de les diferents qualitats condicionals i 
coordinatives en jugadors/es en formació. 

 Identificar els beneficis del treball de preparació física en la preparació dels 
jugadors/es de tennis a l’etapa de formació. 

 Aplicar les eines de control de la càrrega d’entrenament i competició al tennis de 
competició. 

 Conèixer els principals mecanismes lesionals dels jugadors en formació i la 
metodologia de treball per a la prevenció. 

 Desenvolupar propostes pràctiques d’exercicis acord a les necessitats que presenta el 
tennis de competició a les etapes de formació. 

 

CONTINGUTS: 

1. DEMANDES FÍSIQUES DEL TENNIS DE COMPETICIÓ 

2. INFLUÈNCIA DE L’ENTRENAMENT SOBRE EL CREIXEMENT I MADURACIÓ A L’ESPORTISTA 

JOVE 

3. LA RESISTÈNCIA AERÒBICA 

4. LA RESISTÈNCIA ANAERÒBICA 

5. LA FORÇA 

6. LA VELOCITAT I L’AGILITAT 

7. LES QUALITATS COORDINATIVES 

8. LA PREVENCIÓ DE LESIONS EN EL JUGADOR/A DE TENNIS JOVE 

9. LA FLEXIBILITAT 

10. VALORACIÓ DE LA CONDICIÓ FÍSICA EN JUGADORS/ES EN FORMACIÓ 

11. APLICACIONS PRÀCTIQUES 

 

PROFESSORAT 

 Jaime Fernández Fernández 
 

 Doctor i Llicenciat en Ciències de l’Esport. Professor de l’Área de Docencia e 
Investigación en el área de Teoría del Entrenamiento (Nivel 2 y Nivel 3). Professor i 
Investigador a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Preparador Físic de 
jugadors de tennis de competició i alta competició. Membre del Grup de 
Investigación y Rendimiento en Tenis en la RFET. Autor de més de 50 articles a nivell 
nacional i internacional relacionats amb la preparació física en diferents esports, 
així com en l’àmbit de la fisiologia de l’exercici. 
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REQUISITS (se n’haurà de tenir un, com a mínim) 

 Disposar d’una titulació de Monitor Nacional de Tenis (Nivell 1) o superior. 
 Disposar d’una titulació acadèmica relacionada amb la matèria (Grau/Llicenciatura en 

Ciències de l’Esport; Diplomatura en Educació Física; Tècnic/a en Activitats 
Físicoesportives; o equivalent a nivell acadèmic) 

 

INSCRIPCIONS:  

 PREU INSCRIPCIÓ: 
 

 250 Euros per obtenir el certificat d’assistència 
 300 Euros per optar al títol de Tècnic/a Especialista 

 
La inscripció inclou el material didàctic del curs (Llibre de text i carpeta de l’alumne/a) 
 

 OPCIONS D’ENVIAMENT D’INSCRIPCIONS: 
 Opció 1. Emplenar, escanejar i enviar per corre electrònic a la següent direcció: 

docencia@rfet.es, el ful d’inscripció que apareix a la darrera pàgina d’aquest document 
 Opció 2. Emplenar el formulari en formato PDF disponible al vincle: 

http://docencia.rfet.es/es_cursos_inscripcion.html i enviar-lo per correu electrònic a la 
direcció: docencia@rfet.es 

 Opció 3. Emplenar, escanejar i enviar per fax al número: 917349516 el full d’inscripció que 
apareix a la darrera pàgina d’aquest document 

 TANCAMENT D’INSCRIPCIONS1: 4 de Febrer. 
 ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ: Por compte de l’alumne/a 

 

TITULACIÓ REBUDA: En funció de l’opció escollida s’obtindrà el primer o els dos: 

 Certificat d’Assistència al curs de 20 hores de formació específica en Preparació 

Física per a jugadors/es de Tennis en Formació (Nivell 1), expedit per l’Área de 

docencia de la RFET i avalat per la Federació Internacional de Tennis. 

 Certificat de Tècnic/a Especialista en Preparació Física per a jugadors/es de 

Tennis en Formació (Nivell 1), expedit per l’Área de docencia de la RFET i avalat 

per la Federació Internacional de Tennis per a tots aquells candidats/es que 

superin l’examen i les pràctiques. 

NOTA: Degut al limitat nombre de places, es respectarà l’ordre d’inscripció. A tots els admesos 

se’ls comunicarà, per correu electrònic o telefònicament la seva admissió. 

  

                                                           
1
 La organización se reserva el derecho a aplazar la convocatoria del curso si el número de alumnos no llega al mínimo 

establecido al cierre de la fecha de inscripción. 

mailto:docencia@rfet.es
http://docencia.rfet.es/es_cursos_inscripcion.html
mailto:docencia@rfet.es
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PROGRAMA DEL CURS [14 – 15 Febrero 2014] 

Dia 1 
 

 

09:30-10:00 h. Recepció i lliurament del Material 
 

10:00-10:30 h. Introducció al curs de Preparació Física per a Jugadors/es en 
Formació 
 

10:30-11:30 h. Demandes del Tennis de Competició (T) 
 

11:30-12:30 h. Maduració i rendiment físic (T) 
 

12:30-14:00 h. Rendiment aeròbic en el jugador jove (T-P) 
 

14:00-15:30 h. Dinar 
 

15:30-16:30 h. Rendiment aeròbic en el jugador jove (P) 
 

16:30-18:30 h. Rendiment anaeròbic en el jugador jove (T-P) 
 

 

  

Dia 2 
 

9:00-11:00 h. Entrenament de força (T-P) 
 

11:00-13:00 h. Velocitat i Agilitat (T-P) 
 

13:00-14:00 h. Qualitats Coordinatives (T-P) 
  

14:00-15:30 h. Dinar 
 

15:30-16:30 h. Valoració de la condició física  
 

16:30-18:30 h. La Flexibilitat (T-P) 
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