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CURS DE TÈCNIC DE NIVELL 1 EN TIR AMB ARC 

ENSENYAMENT REGLAT – PERIODE TRANSITORI 
 

CIRCULAR FCTA 2225 2..- 

 

La Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA) i l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) 

adscrita al Consell Català de l’Esport (CCE), convoquen un Curs de Tècnic Esportiu de 

Nivell 1 en Tir amb Arc (formació reglada en període transitori) a Barcelona, que es 

desenvolupa des del 16 de setembre 2022 fins al març de 2023.   
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1. ANTECEDENTS 
 

La LO 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) regula en el seu capítol VIII els 

ensenyaments esportius. Aquests tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l'activitat 

professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la 

seva adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu a la ciutadania activa. 

La modalitat esportiva de tir amb arc, i fins a la seva implementació com a titulació de 

Règim especial, es troba en un període de transició (Període Transitori). Motiu pel qual, 

aquestes formacions esportives són promogudes entre les federacions esportives i les 

institucions autonòmiques competents, amb el corresponent reconeixement d’aquestes 

i en conformitat a la disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre: 

“1. Fins a la implantació efectiva dels ensenyaments d'una determinada modalitat o 
especialitat, les formacions que hagin promogut o promoguin les entitats a què es 
refereix l'apartat 1.a) de la disposició addicional cinquena d'aquest Reial decret, estaran 
subjectes a les següents condicions: 
 
a) El seu bloc comú tindrà caràcter d'ensenyaments oficials i s'impartirà en centres 
autoritzats amb aquesta finalitat per les administracions competents. 
 
b) Amb el bloc específic i període de pràctiques podran obtenir el reconeixement a 
efectes de la correspondència formativa amb els ensenyaments regulats en aquest Reial 
decret, sempre que s'adaptin en la seva estructura organitzativa, nivells de formació, 
durada, requisits d'accés i professorat , i, en tots els altres aspectes, a la norma que dicti 
el Ministeri d'Educació i Ciència. 
 
c) La superació de la formació del bloc comú, del bloc específic i del període de 
pràctiques de cada un dels nivells, podrà donar lloc a l'equivalència professional que 
correspongui al cicle d'ensenyament esportiu respectiu dels ensenyaments oficials en la 
mateixa modalitat o especialitat esportiva.”  

 
 

2. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS: 
Per a l’obtenció de la titulació de tècnic de Nivell 1 en tir amb arc, els i les alumnes han 
de superar els tres blocs formatius, que són: 

- Bloc Específic (65 h): Formació semi-presencial (classes presencials, virtuals i 
no presencials amb treball autònom al moodle). La organització de la prova 
d’accés, el bloc específic i el període de pràctiques correspon a la Federació 
Catalana de Tir amb Arc.  

- Bloc Comú (80 h): Formació semi-presencial (classes presencials, virtuals i no 
presencials amb treball autònom al moodle). La organització del Bloc Comú 
correspon al Consell Català de l’Esport (CCE) i l’Escola Catalana de l’Esport 
(ECE).  

- Període de pràctiques (150 h): Formació presencial. El període de pràctiques 
correspon a la FCTA, en col·laboració amb els clubs federats.  

3. PLA FORMATIU 

El pla d’estudis de la formació de Tècnics de Nivell 1 en Tir amb Arc està estructurat en 
tres blocs: el Bloc Específic, Bloc Comú i el Període de Pràctiques.  

mailto:info@fcta.cat
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3.1. BLOC ESPECÍFIC (PT092201TATA): 65 HORES 

El bloc específic s’ofereix en un format semi-presencial de classes presencials, classes 
virtuals i sessions no presencials de treball autònom a través del moodle. L’imparteix la 
FCTA amb un equip formatiu compost per tècnics de Nivell 1 i 2, Entrenadors Nacionals, 
Jutges Internacionals i altres professionals i tècnics federatius. 

ÀREA FORMATIVA 
FORMACIÓ 

PRESENCIAL 
FORMACIÓ 

VIRTUAL 
FORMACIÓ A 
DISTÀNCIA 

HORES  

A1 Didàctica i metodologia 8 6 0 14  

A2 Tècnica de tir amb arc 18 0 0 18  

A3 Material i equipaments 10 0 0 10  

A4 Seguretat 0 3 2 5  

A5 
Desenvolupament físic en la 
iniciació del tir amb arc 

0 3 2 5  

A6 
Psicologia aplicada a la iniciació 
del tir amb arc 

0 3 2 5  

A7 Normativa i modalitats 0 3 2 5  

A8 Desenvolupament professional 0 2 1 3  

TOTAL HORES: 36 20 9 65  

3.2. BLOC COMÚ: 80 HORES 

El bloc comú s’ofereix en un format semi-presencial de classes presencials, classes 
virtuals i sessions no presencials de treball autònom a través del moodle. L’imparteix 
l’Escola Catalana de L’Esport (ECE) i el Consell Català de l’Esport (CCE).  

 

3.3. PERIODE DE PRÀCTIQUES: 150 HORES 

El període de pràctiques es realitza al finalitzar el període lectiu, sempre i quan es 
compleixin els següents requisits:  

- Que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic.  
- I que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim 

estigui matriculat. Només es podran presentar les pràctiques a la FCTA, una vegada 
s’hagi superat el Bloc Comú. 

Les pràctiques es desenvoluparan en Clubs adscrits al curs en vigor, i seran 
supervisades pels tutors de pràctiques assignats. 

En el cas dels alumnes que estiguin en possessió de la titulació de tècnic FCTA o RFETA 
(monitor, entrenador o entrenador superior) i llicència en vigor (prèvia a l'inici del curs), 
podran sol·licitar la convalidació de les pràctiques, presentant document que acrediti 
tenir un mínim de 300 hores d’experiència laboral o esportiva realitzades prèviament a 
l’inici del bloc específic (com a tècnic federatiu en l’àmbit de la iniciació al tir amb arc). 

mailto:info@fcta.cat
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4. REQUISITS GENERALS D’INSCRIPCIÓ 

1. Edat Mínima: haver complert 16 anys en el moment de la inscripció.  
2. Superar la prova d’accés al curs. 
3. Acreditar que s’està en possessió del Títol de graduat en ESO (o equivalents o 

superior a efectes acadèmics). També es pot acreditar la superació de la prova 
d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.  

Titulació equivalent: (Per a estudis de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà – N1  i N2.)  
1. Graduat en Ensenyament Secundari Obligatori E.S.O. (L.O.G.S.E.)  
2. La superació del segon curs de Batxillerat Unificat Polivalent, o sempre que 
s’acrediti tenir un màxim de dos matèries pendents en el conjunt dels dos primers 
cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent.  
3. Titulació de Tècnic Auxiliar.  
4. Titulació de Batxiller Superior.  
5. Cursos Comuns d’Arts i Oficis (3r  en pla 63 o 2n en experimental).  
6. 2n Curs de Primer Cicle de Batxiller General Experimental (R.E.M.)  
7. Tècnic de Grau Mitjà.  
8. Superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.  
9. Titulació d’Oficial Industrial.  
10. Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.  
11. Superació de la Prova d’Accés substitutòria del requisit de la titulació de Graduat 
en E.S.O. 
 
Prova d’accés per aquells alumnes que no compleixen el requisit acadèmic: 
- Per tal d’accedir al nivell I, l’alumne ha de realitzar una Prova d’Accés al grau 

mitjà i comptar amb 16 anys complerts. Els continguts de la prova pel nivell I 
prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de la 
ESO.  

-  Anualment es realitza mínim una convocatòria, sent competència directa del 
Departament d’Ensenyament.  

 
Accés d’alumnes amb titulació acadèmica d’un altre país:  

Sense la corresponent acreditació de la resolució d’homologació o convalidació al 
sistema educatiu espanyol NO és possible matricular-se i realitzar el curs de tècnic.  
Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica corresponents a un altre 
país, hauran de sol·licitar prèviament la homologació o convalidació al sistema 
educatiu espanyol dels estudis que acrediten.  

 
5. PROVA D’ACCÉS 
Per tal d’accedir a les formacions en modalitats i especialitats esportives, els inscrits han 
de superar una prova d’accés específica o acreditar els corresponents mèrits per a les 
exempcions de la prova específica d’accés als cursos de tècnic/ca d’esport en Període 
Transitori.  
 
Data: 16 de setembre 2022. 
Lloc: Fossat de Sant Eulàlia (Montjuïc, Barcelona).  
https://goo.gl/maps/oK4DZWUvMTv3YQDX7  
Horari: de 18:00 a 20:00h.  
 
Equipament necessari: Arc recorbat (o elegible), visor i reposa-fletxes, sis fletxes, 
dactilera, dragonera, protector de pit i protector de braç, i de mode opcional el botó de 
pressió i l’estabilitzador.  
 
És obligatori presentar el DNI/passaport original per realitzar la prova d’accés. 

mailto:info@fcta.cat
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Estructura de la prova d'accés: 
 
- Prova pràctica i de demostració de la realització d'un tir (en quatre sèries de sis 

fletxes) amb arc recorbat (o elegible) amb visor, a divuit metres a una diana de 80 
cm (C.). Les sèries es realitzaran segons el temps indicat pel reglament de 
competicions en el moment de la realització de la prova d’accés (actualment, el 
temps és de 40 segons per fletxa).  
 

- Prova oral de descripció de les parts bàsiques d'un arc recorbat i compost, d’una 
fletxa i del material necessari per a la realització d'un curs d'iniciació. 
 

- Prova pràctica de muntatge i desmuntatge de l’arc recorbat (o elegible), amb visor i 
botó de pressió (opcional).   
 

Criteris d'avaluació: 
 
- S'ha muntat i desmuntat l’arc recorbat correctament.  
- S'han identificat, anomenat i descrit les parts bàsiques de l'arc recorbat, dels 

diferents elements d’ajustament (fistmeller, tiller, potència, etc.) i dels material 
necessari per a la realització d’un curs d’iniciació. 

- S'han identificat, anomenat i descrit les parts bàsiques de l'arc compost. 
- S'ha executat la seqüència de tir adequada.  
- S'ha obtingut una puntuació mínima de quaranta-cinc punts. 
 
Exempcions de la prova específica d’accés als cursos de tècnic/ca d’esport en 

Període Transitori:  

 

D’acord amb l’article 12 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrer, el qual es refereix 

al REAL DECRETO 971/2007, de 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, 

estaran exempts de la prova de caràcter específic d’accés als cursos de Nivell I en 

Període Transitori, aquells esportistes que acreditin estar en alguna de les situacions 

següents:  

 

a) Que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per 

representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en 

almenys un dels dos últims anys.  

b) Que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per 

representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categories d'edat 

inferiors a l'absoluta, en almenys un dels dos últims anys.  

c) Que siguin esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per les comunitats 

autònomes, d'acord amb la seva normativa. Les mesures de suport derivades d'aquesta 

condició s'estendran per un termini màxim de tres anys, que començarà a comptar des 

del dia següent el de la data en la qual la comunitat autònoma va publicar per última 

vegada la condició d'esportista d'alt rendiment o equivalent de l'interessat.  

d) Que segueixin programes tutelats per les federacions esportives espanyoles en els 

centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.  

e) Que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives 

espanyoles, inclosos en el Programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel 

Consell Superior d'Esports.  

f) Que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives 

espanyoles.  

mailto:info@fcta.cat
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g) Que segueixin programes tutelats per les comunitats autònomes o federacions 

esportives autonòmiques, en els Centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior 

d'Esports.  

NOTA: En qualsevol cas, aquests supòsits han de justificar-se amb un certificat 

del Consell Català de l’Esport (CCE) o del Consejo Superior de Deportes (CSD), 

amb una validesa de 5 anys des de el moment que es concedeixi la condició. 

6. DATES I HORARIS DE FORMACIÓ  

6.1. BLOC ESPECIFIC (BE): DATES, HORARIS I LLOC DE REALITZACIÓ 

Formació presencial (BE): 24 i 30 de setembre i 1, 2, 15 i 29 d’octubre 2022.  

- 24 de setembre (dissabte): de 10:00h a 14:00h i de 16:00 a 20:00h. 
- 30 de setembre (divendres): de 16:00h a 20:00h. 
- 1 octubre (dissabte): 10:00h a 14:00h i de 16:00 a 20:00h. 
- 2 octubre (diumenge): 9:00h a 13:00h. 
- 15 d’octubre (dissabte) 10:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h. 
- 29 d’octubre (dissabte) 10:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h. 

Lloc: Carrer d'Àlaba, 60-62, 2-1,  (08005, Barcelona).  
GOOGLE MAPS 

Formació virtual presencial (BE): 23 setembre i 7, 8, 21, 22 i 28 d’octubre 2022.  

- 23 setembre (divendres): 18:00 a 19:00h (presentació del curs).  
- 7 octubre (divendres): 16:00 a 19:00h. 
- 8 octubre (divendres): 10:00h a 13:00h i de 16:00 a 19:00h. 
- 21 d’octubre (divendres): 16:00 a 19:00h. 
- 22 d’octubre (dissabte): 10:00h a 13:00h i de 16:00 a 19:00h. 
- 28 d’octubre (divendres): 16:00 a 20:00h. 

Plataforma formació virtual: Zoom 

Treball a distància: Moodle 

Avaluació (BE): 

Convocatòria Ordinària: 12 de novembre 2022 de 9:00 a 13:00h.  

Convocatòria Extraordinària: 3 de desembre 2022 de 9:00 a 13:00h. 

6.2. BLOC COMÚ: DATES, HORARIS I LLOC DE REALITZACIÓ 1 

Del 18 de gener fins al 3 de març de 2023. 

Lloc: Escola Catalana de l’Esport. C/Sant Mateu 27-37 (08950, Esplugues de 
Llobregat).  

 
1 El bloc comú es pot realitzar en qualsevol centre autoritzat per Departament d’Ensenyament 

(format LOE). www.gencat.cat/ensenyament  

mailto:info@fcta.cat
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Formació Presencial (BC): 18 i 28 de gener 2023.  

Formació virtual presencial (BC): 27 de gener, 10 de febrer i 11 de febrer.  

Horaris del bloc comú:  

- Formació presencial: Divendres de 15:00 a 21:30 i dissabtes 08:30 a 14:00h. 
- Formació virtual: Divendres de 15:00 a 21:30 i dissabtes 08:30 a 14:00h. 

Avaluació (BC): Els exàmens de la convocatòria ordinària s’aniran realitzant dins l’horari 
de les assignatures, a mesura que vagin finalitzant les diferents unitats formatives.  

Convocatòria Extraordinària: 3 de març del 2023 de 15:00 a 20:30h. 

6.3. PERIODE DE PRÀCTIQUES: L’alumnat disposa del 16 de desembre de 2022 
al 16 de desembre del 2023 per a desenvolupar les 150 hores del període de 
pràctiques.  

 El període de pràctiques es realitzarà en finalitzar el període lectiu sempre i quan es 
compleixin els següents requisits: 
 
- Que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic. 

- I que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim hi 
estigui matriculat. Només es podran presentar les pràctiques a la FCTA, una vegada 
s’hagi superat el Bloc Comú.  

7. COST DEL CURS: 
 

Prova d’accés 49,25€ 

Bloc Comú 136,00€ 

Bloc Específic 170,62€ 

Període Pràctiques 50,00€ 

Varis: gestió i serveis docents 180,13€ 

TOTAL: 586,00€ 

 
8. TERMINIS D’INSCRIPCIONS:  

8.1. PREINSCRIPCIÓ. 

La data límit per a realitzar la preinscripció al curs serà el 7 de setembre a les 23:59 
hores. 
 
Per a la preinscripció cal enviar la següent documentació a la direcció de correu 
electrònic: info@fcta.cat  
 

− Formulari d’inscripció (Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés.) 

− Fotocòpia del DNI (ambdues cares).  

− Títol de graduat en ESO (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 de grau superior. 

− Fotografia mida carnet (.jpg o .pdf). 

mailto:info@fcta.cat
mailto:info@fcta.cat
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− Llicència federativa en vigor. 

− Document justificatiu del pagament de la prova d’accés. 

Aquesta documentació s’ha d’enviar per correu electrònic en el moment de la 
preinscripció (en format .pdf) i caldrà entregar les copies originals en paper el dia de la 
prova d’accés.  

Les places seran acceptades per rigorós ordre d’inscripció, tenint en compte la data i 
hora de recepció del correu electrònic amb la documentació de preinscripció al curs, i 
que la documentació aportada sigui correcte.  
 
Un cop finalitzat el període de preinscripció, es confirmarà per correu electrònic als 
interessats si finalment el curs es realitzarà o no (en funció del nombre d'inscrits), així 
com l'admissió, o no, de cadascun dels sol·licitants.  

 

8.2. PERIODE DE MATRICULACIÓ: Bloc específic i pràctiques. 

Una cop superada la prova d’accés al curs i publicada la llista definitiva d’admesos, 
l’alumne haurà de formalitzar la matriculació al bloc específic i període de practiques, a 
la Federació Catalana de Tir amb Arc.   
 
El període de matriculació al Bloc Específic i Període de Pràctiques és del 20 al 23 de 
setembre de 2022.  
 
 
PREU: 400,75€ 
 

 

8.3. PERIODE DE MATRICULACIÓ: Bloc Comú 

La inscripció al bloc comú convocat en aquest document o a qualsevol dels blocs 

comuns convocats per l’Escola Catalana de l’Esport (format LOE), es formalitzarà 

mitjançant la complementació d’un formulari electrònic en els períodes de preinscripció 

de l’escola catalana de l’esport, que son quatre: el maig, setembre, desembre i febrer. 

El pagament del bloc comú es formalitza durant el període de matriculació d’aquest, a 
partir del desembre 2022 i directament a l’Escola Català de l’Esport.  
 
Per a més informació sobre el període de matriculació al Bloc Comú, consulteu el 
següent enllaç: https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/ 
 
 
 
 

FORMA DE PAGAMENT: Ingrés o transferència al compte de la Federació Catalana 
de Tir amb Arc:  

“CaixaBank”: ES31 2100 1107 3602 0008 5915 

Cal indicar el NOM I COGNOM de l’alumne, especificant al concepte: “TN1 2022” 

mailto:info@fcta.cat
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TERMINIS OFICIALS DEL CURS: 
 

Preinscripció al curs i pagament prova d’accés Fins el 07/09/2022 

Llista provisional admesos prova accés  12/09/2022 

Llista definitiva d’admesos prova accés  14/09/2022 

Acta definitiva de la prova d’accés  19/09/2022 

Llista definitiva d’admesos al curs  20/09/2022 

Termini d’inscripció al Bloc Específic i pràctiques: Del 20/09 fins al 23/09/2022 

Termini d’inscripció al Bloc Comú  A partir del desembre 2022 
 

 
 

9. PLACES 

El mínim serà de 10 alumnes i el màxim de 35 alumnes. La FCTA 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.  

 

10. MÉS INFORMACIÓ 
 

Per a més informació, podeu contactar-nos a la direcció de correu electrònic de 

contacte info@fcta.cat i per telèfon al 93 308 02 65. 

Federació Catalana de Tir amb Arc 

Barcelona, 17 de juny de 2022 
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