
 

 

 
 
 
 
 

 
CURS DE TÈCNICS I TÈCNIQUES 

D’ESPORT EN RUGBI 

- BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE 
PRÀCTIQUES NIVELL I - 

 

Prova d’accés:  23 de febrer de 2009 

Bloc Específic: del 7 de març al 18 de juny 

Període de pràctiques: del 29 de juny del 2009 al 24 
de maig de 2010 

 
(fi del període d’inscripció fins al 9 de febrer de 2009) 

 

 
FEDRACIO CATALANA DE RUGBI    

   

   

                                                                     

 I N F O R M A C I Ó  I        

 I  N S C R I P C I O N S  

Inscripcions I més informació 
FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBI 
Rambla Guipúscoa nº23, 08018 Barcelona 
Tel. (0034) 933035490  http://www.rugby.cat 
E-mail: direccioesportiva@rugby.cat 
Horari: Els impresos estaran a disposició dels interessats a la Federació 
Catalana de Rugbi, a l'Escola Catalana de l'Esport, a la pàgina web de 
l'Escola Catalana de l'Esport: www.gencat.net/presidencia/esport i a la 
web de la FC. Rugbi 
 

Nombre de places 
El mínim serà de  15  alumnes i el màxim de  40  alumnes 
(La Federació Catalana de Rugbi 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.) 
 
Terminis d’inscripció:  
• El període d’inscripció per a les proves d’accés finalitza el 9 de 

febrer de 2009 (només s’ha de fer efectiu l’import de les proves 
d’accés). 

• La llista provisional d’alumnat admès, exclòs i exempt a les proves 
d’accés es publicarà el 13 de febrer de 2009 

• La llista definitiva d’alumnat admès, exclòs i exempt a  les proves 
d’accés es publicarà el 20 de febrer de 2009 

• Les proves d’accés s’efectuarà  el 23 de febrer de 2009  
• L’acta de les proves d’accés es publicarà 24 de febrer de 2009 
• La llista d’admesos al curs es publicarà el 3 de març de 2009 
• L'inici del curs es farà el 7 de març de 2009. 
 
 

Imports a pagar  
• 47,95 € (per a les proves d’accés. Si les heu de fer. Data límit: 6 de 

febrer del 2009) 
• 179,63 € (pel bloc específic) 
• 205,65 €  (pel període de pràctiques) 
• El pagament haurà d’efectuar-se mitjançant ingrés al compte 

número:  
2100-1107-30-0200089507 (Federació Catalana de Rugbi)  

 
Es pot pagar en tres terminis: 
Primer termini : 179,63€  fins el dia 16 de febrer (bloc específic) 
Segon termini: 105,65 €   fins el dia 3 d’abril (1ª pràctiques) 
Tercer termini : 100, €   fins el 4 de maig (2ª pràctiques) 

 
 
 

 
   

   

   

   

   

   

 C A L E N D A R I  I  L L O C  
D E    

 R E A L I T Z A C I Ó  

BLOC ESPECÍFIC  
        
Dates 
El bloc específic es realitzarà del  7 de març  al 18 de juny de 2009.- 
El curs es realitzarà en dilluns, dijous i dissabtes  
 
Lloc 
INEFC- Barcelona 
Av. De l’Estadi, s/n 
08038 Barcelona   
 
 
Horari 
Dilluns de 19:00h a 21:00h: 9, 16 i 30 de març, 20 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de 
maig, 1 i 8 de juny 
Dilluns de 20:00h a 22:00h: 27 d’abril 
Dijous de 19:00h a 21:00h: 23 i 30 d’abril, 7, 14 i 21 de maig,  
11 i 18 de juny 
Dijous de 20:00h a 22:00h: 23 i 30 d’abril 
Dissabtes de 9:30h a 13:30h: 7 de març,  
de 9:30h a 11:30h: 14 i 21 de març,  
de 9:30h a 12:30h: 18 d’abril,  
de 9:30h a 14:00h: 30 de maig 
 
 
Avaluació 
Ordinària: 
18 d’abril 
4 de maig  
30 de maig  
18 de juny 
 
Extraordinària: Dijous 17 de setembre  
 
PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
El període de pràctiques es realitzarà en finalitzar el període lectiu sempre i 
quan es compleixin els següents requisits: 
- Que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc 

Específic. 
- Que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú 

o, com a mínim, hi estigui matriculat. 
- Les prácticas es desenvoluparan de la manera següent: 
• 50 hores: Observació per part de l’alumnat de l’activitat del tutor  
• 50 hores: Col·laboració de l’alumnat amb el tutor 
• 50 hores: Actuació de l’alumnat revisada pel tutor 
• Elaboració d'una Memòria Final de les pràctiques que s’entregarà, 

com a màxim el dilluns 24 de maig de 2010 
 
Les dates del període de pràctiques seran  del 29 de juny de 2009 fins al 24 
de maig de 2010 

 
 



 
 
 
 
 

      

 
 P L A  D ’ E S T U D I S  

NIVELL - I - CRÈDITS 

BLOC ESPECÍFIC 7,5 
 

 
ÀREA DE FORMACIÓ TÈCNICA, TÀCTICA I REGLAMENT 
 

- Fonaments de la tècnica i la tàctica                                               0,7                
- Tècnica individual ofensiva i defensiva                                         1         
- Tècnica i tàctica col:lectiva                                                           1,3    
- Preparació física i psicològica                                                        1 
- Reglament i terminologia específica del rugbi                             0,2 

 
ÀREA DE DIDÀCTICA  

- Planificació de l’entrenament                                                       1,1 
- Fases d’ensenyament en l’aprenentatge del rugbi                        1,1 

 
ÀREA DE SEGURETAT I HIGIENE  

- Higiene i Primers auxilis                                                              0,2 
   
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

- Promoció d’una escola de rugbi en l’àrea  
              d’influència dels club i el món laboral                                          0,7 
              per als entrenadors de rugbi                                                       

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES 15 

* 1 crèdit equival a 10 hores 
 

 R E Q U I S I T S  G E N E R A L S  

 D E L S  P A R T I C I P A N T S  
• Edat mínima: Haver complert 16 anys en el moment de la inscripció 

(fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat). 
• Acreditar que s’està en possessió del títol d'educació secundària 

obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics). També 
podrà accedir-hi qui acrediti la superació de la prova d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà o de grau superior. 

• Estar en possessió de la llicència federativa en curs.   
• Superar les proves d'accés. 
 

P R O V E S  D ’ A C C É S  

Data, horari i lloc de les proves d’accés 
23 de febrer de 2009  
Hora: 20:00h  
Lloc: Camp de rugbi del RC l’Hospitalet  
          
 
 
 

 
 I N T R O D U C C I Ó  

 
 
El Consell Català de l’Esport conjuntament amb la Federació 

Catalana de Rugbi ha signat un conveni de col·laboració per 

desenvolupar la formació de tècnics  i tècniques d’esport en 

la modalitat de rugbi a Catalunya. L’Escola Catalana de 

l’Esport, del Consell Català de l’Esport, de la Generalitat de 

Catalunya i la Federació Catalana de Rugbi convoquen el 

curs de tècnics  i tècniques d’esport en la modalitat de rugbi 

en el bloc específic i període de pràctiques del nivell I, en el 

període transitori que es durà a terme d' acord amb la 

Resolució de la Secretària General de l'Esport- presidenta del 

Consell Català de l'Esport  de la Generalitat de Catalunya, 

segons allò que s'estableix a l’Ordre del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport ECD/3310/2002 de 16 de 

desembre per la qual es regulen els aspectes curriculars, els 

requisits generals i els efectes de les formacions en matèria 

esportiva, a què es refereix  la disposició transitòria tercera 

del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i que estableix 

en l'article tercer, apartat primer punt u, que els òrgans 

competents de les comunitats autònomes poden promoure les 

activitats de formació, objecte de l’Ordre, d’acord amb les 

competències que els corresponen en matèria d’esports, tant 

pels seus estatuts d’autonomia com per la legislació 

esportiva. 

 

Anna Pruna i Grivé 
Secretària General de l’Esport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P R O V E S  D ’ A C C É S  

Activitats d’avaluació: 

Als alumnes se’ls demanarà que realitzin cinc habilitats tècniques del següent 

llistat: 

- La passada 

- Formar en una de les vuit posicions de melé 

- Formar i executar com a aixecador d’un servei de toc 

- Formar en un maul: portador de la pilota 

- Formar en un ruck: jugador que cau a terra 

- El placatge  

- El xut plantat: fer una transformació a pals des de 15 metres. 

- El xut de drop: fer una transformació a pals des de 15 metres. 

 

Criteris d’avaluació:  

- De cada habilitat tècnica faran cinc intents. 

- Cada intent serà valorat amb: zero punts, un punt o dos punts. Sent zero 

punts la marca més baixa i dos punts la marca més alta. 

- La nota final que en resulti dels cinc intents serà dividida per cinc. 

- Per passar la prova d’accés el jugador haurà de  tenir un mínim de cinc 

punts en cadascuna de les cinc habilitats tècniques que realitzi. 

 
 
Exempcions (Atenent l'article setè apartat 4 de l'ordre 3310/2002) 
Quedaran exempts de les proves d'accés aquelles persones que acreditin: 
1. Condició d'esportistes d'alt nivell en la modalitat de rugbi a nivell estatal* 
2. Condició d'esportistes d'alt nivell en rugbi establert per la Comunitat Autònoma* 
3. Condició d'esportista integrant de la selecció espanyola en qualsevol categoria de la 
modalitat de rugbi * 
4. Condició d'esportista participant en alguna de les cinc últimes competicions estatal         
( campionat d'Espanya o lliga espanyola) en la modalitat de rugbi. 
* La durada d'aquest benefici s'estendrà als cinc anys següents a la pèrdua de tal condició. 

Reclamacions 
1.- Les reclamacions contra la qualificació dels resultats provisionals s’han de presentar, per 
escrit, al registre del centre on s’hagi fet la inscripció a la prova, durant els tres dies hàbils 
següents al de la publicació d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia del termini de 
presentació de reclamacions, el tribunal es reunirà per examinar-les i resoldre-les i al dia hàbil 
següent publicarà el resultat definitiu de la qualificació final de la prova. De la reunió, se n’ha 
d’estendre l’acta corresponent. 
2.- Al peu de la llista de publicació dels resultats definitius s’indicarà el termini i l’òrgan davant el 
qual es podrà presentar la reclamació. 
3.- La persona interessada podrà reiterar la seva reclamació davant la Direcció General de 
Formació Professional i Educació Permanent, per escrit, en el termini de deus dies hàbils a partir 
de l’endemà de la publicació dels resultats definitius 

 


