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CURS DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091601ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor)

L’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana
d'Esquí Nàutic i Wakeboar organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic,
wakeboard, esquibus i parasailing

Curs Oficial segon ordre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: “Orden
ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos
generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre”

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Res
olución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE
Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Dates i lloc del curs

Prova d’accés:

- 25 d’octubre de 2016 – Castelldefels- Canal Olímpic de Catalunya

Bloc Específic:

- del 7 de novembre al 18 de novembre de 2016 – Castelldefels - Canal Olímpic de Catalunya
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Bloc comú:

- del 21 de gener al 25 de març de 2017 (semi-presencial) – Esplugues de Llobregat

Divendres de 8,30 a 14 h (No presencial) / Dissabtes de 8,30 a 14, h (Presencial)

Període de pràctiques:

- de l’1 de desembre de 2016 a l’1 de desembre de 2017

Inscripcions fins el 14 d’octubre mitjançant enviament de la inscripció a la prova d’accés i la
inscripció al curs juntament amb el pagament de la prova d’accés i paga i senyal del curs.

Número de places:

- 35 alumnes màxim i 15 alumnes mínim.

(La Federació Catalana de Esquí Nàutic i Wakeboard i l’Escola Catalana de l’Esport es
reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert)

La reserva de les places és farà per rigorós ordre de rebuda a les oficines de la federació de la
inscripció i els corresponents pagaments.

Sol·licitar els fulls d'inscripció i informació per correu eletrònic a l'adreça:
esquinautic@esquinautic.cat
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Documentació:

- INFORMACIÓ DEL CURS

- INSCRIPCIÓ AL CURS

- INSCRIPCIÓ PROVA D'ACCÉS

- PRE-INSCRIPCIÓ BLOC COMÚ
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