
FORMACIÓ EN LÍNIA

CURS DE TÈCNIC EN TENNIS NIVELL 1

BLOC ESPECÍFIC

23 març - 19 abril 2021



CURS DE TÈCNIC/A NIVELL 1 (MODALITAT EN LÍNIA).

El Curs de tècnic/a de Nivell 1, és la formació oficial per exercir l’ensenyament esportiu en escoles de base i

amb especialització per a la iniciació esportiva. El curs s’organitza conjuntament amb l’Escola Catalana de

l’Esport, i dóna accés al ROPEC (Registre Oficial Professions Esportives de Catalunya) a aquell alumnat que el

superi.

Des d’aquest 2020, la formació s’imparteix amb una modalitat d’ensenyament híbrida, de la qual el 90% de

les hores es realitzen en un entorn virtual i només el 10% requereix de presencialitat física i vivenciació

experiencial.

Per completar la formació, l’alumne una vegada superat el Bloc Específic (Impartit per FCT), haurà de superar

el Bloc Comú (Impartit per la ECE) i cursar o validar les pràctiques professionals.



• Entorn Metodològic Virtual

• Model Avaluatiu Sumatiu

• Pla docent i calendari

• Requisits



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

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).



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

ENTORN METODOLÒGIC I FORMATIU

4)Pedagogia 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.

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

línia.

6)Entregues i pràctiques: Es requerirà entregar diversos projectes i treballs relatius a les

assignatures.



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

MODEL AVALUATIU SUMATIU.

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 proves presencials.

L’assistència a les videoconferències és obligatòria



Mòdul 1Bases de l’ensenyament tècnic i tàctic del tennis.

PLA DOCENT I CALENDARI

Metodologia i didàctica del tennis
▪ Tema 5 - Fonaments metodològics de l’ensenyament al 

tennis.

▪ Tema 6 - Variables d’intervenció i disseny.

▪ Tema 7 - Les etapes de desenvolupament.

▪ Tema 8 - Desenvolupament a llarg termini.

▪ Tema 9 - Laboratori metodològic

Mòdul 2

▪ Tema 1 - Factors determinants I lògica interna de l’esport del tennis.

▪ Tema 2 - Fonaments tècnics del tennis.

▪ Tema 3 - Els cops bàsics del tennis. 

▪ Tema 4 - Bases tàctiques del tennis.



Mòdul 3
La professió de tècnic/a de tennis.

▪ Tema 10- Desenvolupament Professional.

▪ Càpsula Extra- El Projecte Esportiu.

▪ Avaluació: El CV i la Carta de Presentació.

Mòdul 4 El marc contextual del tennis.
▪ Tema 11- Història

▪ Tema 12- Material i equipaments.

▪ Tema 13- El reglament.

PLA DOCENT I CALENDARI

Mòdul 2
Presencial

▪ Classe pràctica metodològica presencial.

▪ Avaluació pràctica metodològica 

presencial.

Metodologia i didàctica del tennis



PLA DOCENT I CALENDARI

MARÇ 2021

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16
Prova d’accés*

17 18 19

22 23
Presentació del 

curs

15h - 16h

24 25 26
VC Mòdul 1

15h - 16:30h

29 30 31

ABRIL 2021

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2

5 6
Avaluació 

Mòdul 1

15h

7 8
VC Mòdul 2

15h - 16:30h

9
Classe 

Presencial*

9:30h - 12:30h 

12
Pràctica Mòdul 2* 

G1   11h - 14h

13
Pràctica Mòdul 2* 

G2    11h - 14h

14 15 16
Avaluació Mòdul 

2

15h

19
Avaluació Mòdul 3

Avaluació Mòdul 4

20 21
Exàmens 

Extraordinària

22 23
Pràctica 

Extraordinària*

* Seus per determinar



Professor i director del curs.

Miqui Moreno:

•Llicenciat en Ciències de l’AF I l’esport.

•Doctorant Psicología de l’Esport (UAB)

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

•Coordinador Centre de Referència FCT.

Professorat col·laborador.

David Canudas:

• Responsable FCT a Girona.

• Ex jugador professional.

• Tècnic de Tennis N2. Alejandro Muñoz:

• Fundador Inicia Tennis.

• Consultor especialista en tennis base.

• Tècnic de Tennis N2.

Contacte FCT. Atenció a l’alumnat i gestió acadèmica: 

toni.fuentes@fctennis.cat

mailto:Toni.Fuentes@fctennis.cat


Requisitis inscripció
▪ Document justificatiu del pagament de la

prova d’accés.

▪ Llicència federativa en curs.

▪ Una fotografia mida carnet.

▪ Fotocòpia compulsada de DNI

▪ 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 superior.

▪ Formulari d’inscripció a la prova d’accés



INSCRIPCIONS

Preus

▪ Prova d’accés 49,25€ ( nº bancari en el formulari )

▪ Bloc específic (4 mòduls) per a tècnics/ques sense formació oficial: 615,63€.

▪ Bloc comú :136€ ( inscripció i pagament a l’Escola Catalana de l’Esport )

Bonificacions

• Els/les treballador/es afectats per un ERTE disposaran d’un descompte del

25% (s’haurà de presentar documentació acreditativa).

• Els/les autònoms/es que han accedit a algun ajut aprovat per la

Generalitat, respecte a mesures socials en defensa d'ocupació a

conseqüència de la covid-19, i ho acreditin amb les resolucions

corresponents, tindran també dret a un descompte del 25%.



INSCRIPCIONS

Com inscriure’s

Lliurar tota la documentació requerida a les oficines de la FCT o mitjançant correu

certificat a Passeig de la Vall d’Hebron 196 CP 08035 Barcelona

Persona de contacte: toni.fuentes@fctennis.cat 

• Data tancament inscripció: 8 de març

• Prova d’accés: 16 de març

mailto:toni.fuentes@fctennis.cat

