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CICLE INICIAL TÈCNIC ESPORTIU VELA APARELL FIXE I LLIURE (NIVELL 1) 

REQUISITS PER APUNTAR-SE 

1. Contar amb el títol d’Educació Secundària Obligatòria, equivalent o superior. 

2. Superar les proves d’accés o presentar certificat d’estar exempt de realitzar la prova prèvia per 

mèrits esportius. Els mèrits necessaris per estar exempt de fer la prova d’accés segons el BOE – 

Real Decret 935/2010 son: 

a. La condición de deportista de alto nivel en las condiciones que establece el Real 

Decreto, 971/2007, de 13 de julio, sobre deportista de alto nivel y alto rendimiento en 

la modalidad o especialidad correspondiente. 

b. La calificación de deportista de alto rendimiento o equivalente en la modalidad de vela 

con aparejo fijo o modalidad de vela con aparejo libre, establecida por las 

comunidades autónomas de acuerdo con su normativa. 

c. Haber sido seleccionado por la Real Federación Española de Vela para representar a 

España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición oficial 

internacional de categoría absoluta, en la modalidad o especialidad correspondiente. 

d.  Haber quedado clasificado entre los 5 primeros en alguno de los campeonatos del 

Mundo, de Europa o de España en la modalidad correspondiente. 

El certificat de mèrits esportius s’ha de sol·licitar a la Federació Balear de Vela abans de dia 12 de 

setembre 2016. 

Emplenar el formulari de preinscripció (web FBV) i enviar el comprovant de pagament dels 100€ de 

preinscripció abans de dia 1/09/2016.  

PREUS 

PREINSCRIPCIÓ: Abonament de 100€ que en formalitzar la matrícula es restaran de l’import total del 

curs. (Conte FBV: ES44/0487/2170/15/2000002613) 

PROVA ACCÉS: 30€  

BLOC COMÚ: tasses públiques 

BLOC ESPECÍFIC (INCLOU PRÀCTIQUES): 670€ 

PROVA D’ACCÉS 

A la prova d’accés al curs, els aspirants hauran de demostrar nivell suficient en maneig d’embarcacions a 
vela i taula de windsurf. S’avaluaran els següents aspectes: 

• Muntar embarcació 

• Coneixement del material 

• Coneixement de l’equipament personal 

• Maneig d’embarcació (sortida de port i navegació) 
 

Data realització: 17/09/2015 – 11:00 
Lloc realització: Club Nàutic Sant Antoni 
Lloc inscripció: IES Algarb 
Període d’inscripció: del 1 al 12 de setembre de 2016 ambdós inclosos 
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ESTRUCTURA CICLE INICIAL 

ASSIGNATURES BLOC COMÚ: 

ASSIGNATURA CÀRREGA HORARIA 

Bases del comportament esportiu 20h 

Primers Auxilis  30h 

Activitat física adaptada i discapacitat 5h 

Organització esportiva 5h 

 

ASSIGNATURES BLOC ESPECÍFIC: 

ASSIGNATURA CÀRREGA HORARIA 

MÒDUL METODOLOGÍA 

Reglaments 

25h 

Organització regates 

Recollida d’informació 

Pràctiques windsurf 

Programes ensenyament 

MÒDUL SEGURETAT 

PNB 

30h 
Seguretat 

Maneig embarcacions 

Materials i motors 

MÒDUL FORMACIÓ TÈCNICA 

Meteorologia  
15h 

Teoria de la vela 

Pràctiques 150h 

 

CARACTERÍSTIQUES DATES I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS 

BLOC COMÚ: 

Lloc: IES Algarb 
Inici: octubre 2016 
Fi: desembre 2016 
Horaris: dos horabaixes per setmana a confirmar els dies 
Data exàmens: per confirmar 
Recuperació: per confirmar 

BLOC ESPECÍFIC 

Lloc: CN Sant Antoni 
Inici: octubre 2016 
Fi: desembre 2016 
Horaris: dos horabaixes per setmana a confirmar els dies 
Data exàmens: per confirmar 
Recuperació: per confirmar 
 

PRÀCTIQUES 

Es podran realitzar a qualsevol club Nàutic que pertanyi a la Federació Balear de Vela baix la supervisió 

del professor de pràctiques del centre educatiu i el tutor de pràctiques del club.  


