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1. Glossari. 

Classroom: És l’aula virtual, l’espai on es desenvolupa el curs. Utilitzem 
l’extensió de Google h ttp://www.classroom.google.com/. Hi ha 5 “Classrooms” 
del curs, una d’introducció al curs i una per cada mòdul a les quals cal inscriure’s 
mitjançant els codis que us facilitem. 
Espai “Tauler d’activitat”: És l’espai del classroom en el que compartirem 
informació de caràcter general. 
Espai “Treball de classe”: És l’espai del classroom corresponent als continguts 
de cada mòdul, organitzat per temes. Dins de cada tema de treball de classe 
trobareu les diferents vídeo-classes, els fòrums, els qüestionaris d’autoavaluació, 
els espais d’avaluació i els materials i recursos d’ampliació. 
Fòrum: Espai habilitat dins de cada tema del classroom per comentar, preguntar 
dubtes i fer intervencions o reflexions que complementin la matèria. La 
interacció es durà a terme entre companys i amb el professorat. 
Mòduls: Cadascuna de les quatre assignatures que configuren el bloc específic 
del curs. Bases de l’ensenyament tècnic i tàctic; Metodologia i didàctica del 
tennis; Desenvolupament professional i Història, equipaments i reglament. Cada 
mòdul té un la seva Classroom específica. 
Projecte transversal: Treball avaluatiu que cal presentar a través de l’espai 
d’avaluació, i que integra els continguts treballats a cada mòdul. Suposa la nota 
de cada mòdul. 
Test d’Autoavaluació: Qüestionaris per guiar l’aprenentatge de l’alumnat. No 
són sumatius (no avaluables), serveixen per repassar els continguts i comprovar 
com portem la matèria. 
Test d’Avaluació: Examen que caldrà fer als mòduls 1, 2 i 4, per superar el curs. 
El format és similar als tests d’autoavaluació. 
Vídeo Classe (VC): Vídeo on el professorat exposa els continguts de cada tema. 
Vídeo Demostració (VD): Vídeo curt on el professorat demostra algú dels 
continguts de fonaments tècnics. 

http://www.classroom.google.com/
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2. La formació 

El present curs, capacita i dota de les competències necessàries per a l’exercici de 
l’ensenyament del tennis en etapes de formació. La present, és una edició especial 
fruit de les dificultats sorgides amb la crisi del COVID-19, per oferir els Cursos Oficials 
de Nivell 1 en format presencial. El curs en línia s’ha de complementar amb dues 
proves presencials (prova d’accés o de nivell i la pràctica metodològica). Per tal d’optar 
a la titulació oficial i per tant accedir al ROPEC, l’alumnat haurà de completar el Bloc 
Específic, amb el Bloc Comú (Escola Catalana de l’Esport) i amb el bloc de pràctiques. 
Els Curs de Tècnic Nivell 1, és el primer dels nivells de l’ensenyament oficial del tennis, 
enfocat a la iniciació esportiva. És requisit indispensable per accedir al ROPEC i per 
poder cursar els cursos de Nivell 2 i 3. 

 

 

Escola 
Catalana de 
l’Esport

Clubs 
de 
tennis

ROPEC: 
Iniciació 
del tennis

Bloc Comú Pràctiques Titulació Oficial 
N1
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3. Accés a les aules 

Per tal d’entrar a les aules virtuals haureu de seguir els següents passos: 

1. Entrar a w ww.classroom.google.com amb un compte de google (@gmail.com) . Si no el 
teniu, el podeu crear gratuïtament en menys d’un minut. 

2. Apuntar-vos a les classrooms clicant el símbol (+) a dalt a la dreta i afegint el codi del 
mòdul. 

3. Codis d’accés a les classes per mòdul: 

Mòdul Títol Codi accés Classroom

0 Introducció al Curs

1 Bases de l’ensenyament Tècnic i 
Tàctic.

2 Metodologia i didàctica

3 Desenvolupament professional

4 Equipaments, Història i Reglament
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4. Calendari d’avaluacions i videoconferències. 

 

Mòdul Activitats Avaluatives

Data 
d’avaluació i 

d’entrega

Videoconferència 
de reforç 
ampliació

1

• Examen (apte/no apte). Per assolir 
l’apte cal encertar com a mínim 25 
de les 35 preguntes del qüestionari. 

• Projecte Transversal: Enunciat 
disponible al classroom M.1.

06/04/2021  
15:00h

26/03/2021 
15:00h

2

• Examen (apte/no apte). Per assolir 
l’apte cal encertar com a mínim 25 
de les 35 preguntes del qüestionari. 

• Projecte Transversal: Enunciat 
disponible al classroom M.2.

16/04/2021  
15:00h

08/04/2021  
15:00h 

• Pràctica metodològica presencial* 12/04/2021 
13/04/2021  

3
• Entrega de l’autoavaluació 

professional, CV i carta de 
presentació.

19/04/2021  
15:00h

4
• Examen amb nota numèrica (20 

preguntes)
19/04/2021  

15:00h

Es convocaran noves dates i horaris de videoconferència durant el transcurs del curs 
quan s’estimi convenient. L’alumnat també pot demanar tutories de reforç al 
professor via videoconferència per esclarir dubtes i utilitzar la interacció dels 
fòrums.
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5. Professorat i Personal FCT. 

Miquel Moreno Moreno 
➢ Cap d’Estudis i Docència FCT  
➢ Coordinador dels Centres de Referència FCT.  
• Llicenciat en Ciències de l’Activitat física i l’Esport a INEFC. 
• Postgrau en Coaching Esportiu. 
• Tècnic esportiu en tennis de Nivell 3. 
• Doctorant a la UAB en Psicologia de l’Esport. 

 estudis@fctennis.cat / miquel.moreno@fctennis.cat 

D avid Canudas Fernandez 
➢ Coordinador FCT a la província de Girona.  

➢ Tècnic FCT dels Centres de Referència  
• Tècnic Esportiu en Tennis de Nivell 2. 
• Grau en “Sports management” a la Southern Mishishippi University. 
• Màster en Gestió Esportiva. 

 david.canudas@fctennis.cat 

Toni Fuentes Corominas
➢ Responsable de gestió acadèmica i atenció a l’alumnat.  
• Tècnic Esportiu en Futbol de Nivell 3  

 t oni.fuentes@fctennis.cat 

Per a consultes de gestió acadèmica, bloc comú, pràctiques, inscripció i altres tràmits 
administratius la persona de contacte és t oni.fuentes@fctennis.cat. 

Per a consultes sobre els continguts o de direcció general del curs la persona de contacte 
és m iquel.moreno@fctennis.cat. 

Per a consultes sobre els continguts i les correccions d’avaluació continuada la persona 
de contacte és d avid.canudas@fctennis.cat. 

mailto:estudis@fctennis.cat
mailto:miquel.moreno@fctennis.cat
mailto:david.canudas@fctennis.cat
mailto:oni.fuentes@fctennis.cat
mailto:oni.fuentes@fctennis.cat
mailto:iquel.moreno@fctennis.cat
mailto:avid.canudas@fctennis.cat
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6. Preguntes freqüents amb respostes (FAQS): 

Què faig per iniciar el curs? Quins són els passos a seguir? 

El transcurs del curs segueix els següents passos: 

1. Registra’t als 4 mòduls i comença a familiaritzar-te amb l’entorn. 
2. Comença a visualitzar les diferents vídeoclasses, repassa els continguts amb els 

tests d’autoavaluació de cada tema i vés preparant les activitats avaluatives 
(atents al calendari). 

3. Interactua. Utilitza el Fòrum de debat per presentar dubtes, ampliar 
coneixements o donar la teva opinió sobre algun dels continguts. 

4. Connecta a les videoconferències i interactua en temps real amb el professorat i 
la resta de l’alumnat. 

5. Entrega les activitats avaluatives a través del classroom i segueix les indicacions 
per fer el qüestionari d’avaluació. 

Quines són les activitats obligatòries? 

Les activitats obligatòries són: 

- L’entrega dels treballs corresponents al M.1, M.2 i M.3 
- Obtenir la qualificació d’apte als qüestionaris d’avaluació (examen) al M.1, M.2 i 

M.4. 
- Connectar-te a les videoconferències programades. 
- Aprovar la pràctica metodològica presencial i la prova de nivell. 
- Respondre els qüestionaris d’autoavaluació com a mínim una vegada. 
- Visualitzar totes les vídeoclasses i vídeo-demostracions. 

Puc lliurar els treballs quan vulgui? 

Si, sempre abans de la data límit de lliurament de cada mòdul. 

Puc seguir el ritme que vulgui al curs? 

Si, les vídeoclasses, vídeo-demostracions, els tests d’autoavaluació i material 
d’aprenentatge estan disponibles des del principi perquè cadascú s’autoreguli el ritme 
de l’aprenentatge. Cada mòdul, tanmateix, està pensat per ser cursat en 5 o 6 dies, 
dedicant una mitjana de 2 hores diàries. 
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Tinc un dubte amb relació al temari, com el puc resoldre? 

La interacció entre alumnat i professorat és un dels punts forts d’aquest curs. El 
professor respondrà qualsevol dubte que plantegeu a través dels fòrums en menys de 
24h. A més podeu contactar de manera privada per e-mail (e studis@fctennis.cat) i 
demanar tutoria a través de videoconferència. 

Què passa si suspenc un treball? 

En realitzar la tramesa d’un treball, el professor us donarà feedback amb els seus 
comentaris i podreu efectuar una segona entrega millorada. Si la segona entrega no 
supera els mínims, l’assignatura quedarà suspesa i requerirà una nova matrícula. 

Què passa si suspenc un examen? 

Els exàmens tenen una convocatòria extraordinària per als que siguin no aptes. Qui 
suspengui l’extraordinària, s’haurà de tornar a matricular d’aquell mòdul.


