
CURS TÈCNIC NIVELL I
EN TIR AMB ARC

PF -  1 16TATA02 -  BCN

BLOC ESPECÍFIC I PERIODE DE
PRÀCTIQUES

1. 2. BLOC COMÚ

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS

PERIODE D'INSCRIPCIÓ: 

Del 29 setembre al 2 d'octubre 2020

PERIODE LECTIU BE: 
Del 2 al 31 octubre 2020 

Formació online

PERIODE DE PRÀCTIQUES: 
Inici a partir del 9 de novembre 2020

COST: 290€

COM INSCRIURE'S: 
Enviar a info@fcta.cat la sol·licitud

d'inscripció i el comprovant de

pagament*

*PAGAMENT BANCARI:
COMPTE FCTA "CaixaBank": 

ES31 2100 1107 3602 0008 5915

Concepte “N1 + NOM I COGNOMS”

Informació per aquells alumnes que realitzin

el BC a l'Escola Catalana de l'Esport (ECE) i

en la convocatòria de gener 2021. 

L'alumnat pot realitzar el bloc comú en

qualsevol centre autoritzat pel Deperatament

d'Ensenyament (format LOE). 

Consulta aquí tota la oferta de cursos ECE.

PERIODE D'INSCRIPCIÓ: 

Del 11 al 20 de gener 2021

PERIODE LECTIU BC: 
Del 22 de gener al 5 de març 2021 

Formació semipresencial

Els horaris definitius estan subjectes a possibles

canvis per motius de la COVID-19.

COST: 136€

COM INSCRIURE'S: 
La inscripció al Bloc comú s'ha d'enviar a

l'ECE escola.presidencia@gencat.cat

Un cop envieu les vostres inscripcions rebreu

un missatge de recepció.  La matrícula i el full

de pagament us el faran arribar un cop

comenceu les classes.

Un cop superats els 3 blocs formatius (Comú, Específici i Periode de Pràctiques) ja es
pot sol·licitar el certofocat de Tècnic de Nivell 1 en Tir amb Arc.

Des del 31 de gener de 2014 i atenent a la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,

administratives, financeres i del sector públic, l'emissió del certificat de nivell I en periode

transitori té un cost de 21,85€ La inscripció al ROPEC és gratuïta i es fa d'ofici en el moment

d'expedir el certificat de Nivell I. 

http://fcta.cat/
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/formacio/ensenyaments_esportius/cicles_formatius_ensen_espor/Oferta-blocs-comuns-especifics-2020-2021.pdf
http://gencat.cat/

