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Del 10 de juny al 3 de juliol. 



CURS DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN L’ENSENYAMENT DEL TENNIS

El Curs de tècnic/a especialista en l’ensenyament del tennis (en línia), té com a objectiu continuar donant servei formatiu

a tota la comunicat de futurs tècnics i tècniques del tennis català, així com a tots aquells que estan ja formats i vulguin

reciclar coneixements de forma gratuïta.

Tots aquells alumnes que superin el curs, rebran un Diploma federatiu com a tècnics especialistes en l’ensenyament del

tennis. Tots aquells que no disposin de formació oficial i superin el curs, la Federació Catalana de Tennis realitzarà les

gestions administratives corresponents un cop es torni a la normalitat, per oficialitzar els estudis cursats i els tècnics i

tècniques puguin exercir de forma regulada en el sector de l’ensenyament del tennis.

Es realitzarà un curs al mes de maig i un curs al mes de juny.



• Entorn Metodològic Virtual

• Model Avaluatiu Sumatiu

• Pla docent i calendari

• Requisits
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ENTORN METODOLÒGIC I FORMATIU

Aquesta formació afavorirà l’assoliment de les competències del curs mitjançant els següents elements

metodològics en línia:

1) Aula virtual (Google Classrooms): Serà l’espai compartit entre professorat i alumnat, on és penjaran totes

les classes virtuals, instruccions, pràctiques, enllaços per les videoconferències, articles d’interès i recursos

d’aprenentatge. Una vegada inscrit l’alumne rebrà l’accés mitjançant invitació al seu correu electrònic.

2) Video-Classe: Les càpsules s’organitzen mitjançant la publicació de vídeo-classes que l’alumne haurà de

visionar activament a través de l’aula virtual (Classroom).

3) Connexió Interactiva: El professorat connectarà amb els alumnes per aprofundir en les vídeo classes,

resoldre dubtes, proposar debat (els links a les videoconferències es donarà al Classroom).
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ENTORN METODOLÒGIC I FORMATIU

1) Pedagogía Inversa: Algunes càpsules és desenvoluparan mitjançant aquesta metodologia en que el

professorat dipositarà a l’aula una sèrie de recursos i continguts que l’alumnat haurà de treballar

activament per l’entrega d’algun projecte o pràctica.

2) Qüestionaris d’avaluació: Es requerirà aprovar diferents Tests avaluatius que l’alumne farà en línia.

3) Entregues i pràctiques: Es requerirà entregar diversos projectes i treballs relatius a les assignatures.
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MODEL AVALUATIU SUMATIU.

Aquí presentem les diferents proves avaluatives. L’alumne haurà d’assolir un apte a cada Test i una nota superior a 5 a

cada entrega per superar els Mòduls. Per superar el curs sencer caldrà també aprovar les dos proves presencials.

L’assistència a les videoconferències és obligatòria

Model 
Avaluatiu

Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 Mòdul 4 Presencial

Test M1 Projecte M1 Test M2 Pràctica M2 Entrega M3 Test M4 Pràctica
Presencial

Prova de Nivell
Presencial

Apte/No Apte 1-10 punts Apte/No Apte 1-10 punts 1-10 punts Apte/No Apte 1-10 punts Apte/No Apte



Mòdul1
Bases de l’ensenyament tècnic i tàctic del tennis.

▪ Càpsula 1- Factors determinants i lògica interna de l’esport del tennis.

▪ Càpsula 2- Bases tècniques del tennis.

▪ Càpsula 3- Bases tàctiques del tennis.

▪ TEST D’AVALUACIÓ I ENTREGA PROJECTE MÒDUL 1

PLA DOCENT 

Metodologia i didàctica del tennis

▪ Càpsula 4- Fonaments metodològics de l’ensenyament al tennis.

▪ Càpsula 5- Variables d’intervenció i disseny.

▪ Càpsula 6- Les etapes de desenvolupament.

▪ TEST D’AVALUACIÓ I ENTREGA PROJECTE MÒDUL 2

.

Mòdul2



Mòdul3

Mòdul4

La professió de tècnic/a de tennis.

▪ Càpsula 7- La regulació Professional del sector.

▪ Càpsula 8- Les competències del tècnic/a.

▪ Càpsula 9- El CV i la Carta de Presentació.

El marc contextual del tennis.

▪ Càpsula 10- El reglament.

▪ Càpsula 11- Història del Tennis.

PLA DOCENT I CALENDARI

Mòdul

Presencial

❑ Pràctica metodològica presencial avaluable.

❑ Proba de nivell tècnic.

Quan el desconfinament ho permeti



Professor: Miqui Moreno

• Llicenciat en CAFE a INEFC LLEIDA (2006).

• Doctorant Psicología de l’Esport (UAB)

• Cap d’estudis, docència i recerca Federació Catalana de Tennis

• Coordinador Centres de Referència FCT.

Contacte: 

✓ estudis@fctennis.cat

✓ miquel.moreno@fctennis.cat

✓ @miquimoreno
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Requisitis inscripció

▪ Tècnic/a amb formació oficial NI/NII/NIII o 

habilitació federativa. Llicència en vigor.

▪ Tècnics sense titulació oficial:

▪ Tenir 16 anys complerts.

▪ Títol d’ Educació Secundària obligatori.

▪ Llicència federativa en vigor.

Requisitis per poder realitzar tràmits regulació

▪ Superar els exàmens de cadascun dels 

mòduls formatius.

▪ Superar la prova de nivell (quan acabi el 

confinament).

▪ Superar la pràctica de Metodologia 

presencial (quan acabi el confinament).



INSCRIPCIONS

Preus

▪ Els tècnics de Nivell 1, 2, o 3 amb llicència en vigor podran accedir a tots els continguts del curs (no

classe virtual), amb l’objectiu de reciclar coneixements, de forma gratuïta.

▪ Inscripció per tot el curs (4 mòduls) per a tècnics/ques sense formació oficial: 400€.

▪ Inscripció per mòdul per tècnics/ques sense formació oficial: 120€.

Com inscriure’s

Remetre el formulari d’inscripció i el comprovant de pagament a dani.llurba@fctennis.cat.

Data límit: dimecres 29 d’abril
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