CURS DE NIVELL I en PARAPENT
PT091801DAPP.BELLPUIG·ÀGER·ORGANYÀ A

INFORMACIÓ
(del 02 d’abril del 2018 al 04 de maig del 2019)
Segons Resolució del secretari general de l’Esport - President del Consell Català de l'Esport - de 23 de febrer de 2018, d’acord amb L’Ordre del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer.

BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES
*ORGANITZACIÓ: Consell Català de l’Esport/Escola Catalana de l’Esport –
Federació Aèria Catalana.

Dates i lloc de celebració:

* PROVA D’ACCÉS:

dilluns 02 d’abril de 2018 (10:00-20:00 h) i divendres 06
d’abril (data reserva). CAMP D’ATERRATGE CAL MACIEROL, Camí del Montsec s/n.
Àger (Lleida).

* BLOC ESPECÍFIC:

ESCOLA VOLAGER, C. Afores s/n, 25250 BELLPUIG
(Lleida). ALBERG D’ORGANYÀ 25794 (Lleida). ESCOLA ENTRENUVOLS. ÀGER
(Lleida).
del 13 d’abril al 10 de juny del 2018
Dates i horaris: divendres de 17:00 a 23:30 // dissabtes: de 09:00 a 13:15 i de 15:00 a 19:15 //
diumenges: de 08:00 a 12:15 i de 13:15 a 17:30 h
ABRIL: 13-14-15-20-21-22-27-28-29-30
MAIG: 01
(* Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)

Exàmens BE:
Convocatòria ordinària: 01 de maig de 2018 de 18:00 a 22:00 hores
Convocatòria extraordinària: 09 i 10 de juny del 2018 de 09:00 a 13:15 hores i de 14:30 a 18:45

* BLOC COMÚ: ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT. Esplugues de Llobregat.
C/. Sant Mateu, 27-37.
Del 16 al 30 de juliol de 2018 (SEMI-PRESENCIAL)
(Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)

De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 19:30 h
JULIOL: 16-17-18-25-26 (PRESENCIAL) // 19-20-23-24-27 (NO PRESENCIAL)
Exàmens BC:
Convocatòria Ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran realitzant dins l’horari
de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les diferents unitats formatives
Convocatòria extraordinària: 30 de juliol de 2018 de 15:00 a 19:45 h

* PERÍODE DE PRÀCTIQUES:

del 04 de maig de 2018 al 04 de maig del

2019.
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 i, que l’alumnat hagi
superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim hi estigui matriculat.

Av. dels Països Catalans, 40-48
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 00

*Documentació requerida per la inscripció:
•

•
•
•
•
•

Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (fotocòpia compulsada del
Document Nacional d’Identitat).
Fotocòpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria (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
Títol de pilot de parapent expedit per les Federacions aèries territorials segons normativa de la
RFAE (Real Federación Aérea Española)
Llicència federativa en curs
1 fotografia de carnet
Fotocòpia del document justificatiu de l’ingrés de l’import de les proves d’accés

*Imports del curs:
Prova d’accés: 49.25 €
Bloc Comú : 136 €
Bloc Específic + Varis + Pràctiques: 396,88 €

TOTAL: 582,12 €

*Terminis:
Inscripció: fins el 20 de març de 2018
Llista provisional admesos a la prova d’accés: el 23 de març del 2018
Llista definitiva d’admesos a la prova d’accés: el 28 de març de 2018
Acta de resultats de la prova d’accés: 04 d’abril del 2018
Llista definitiva d’admesos al curs: 11 d’abril del 2018
Terminis de pagament curs: del 11 d’abril al 13 d’abril del 2018

*Inscripcions:
•
•

Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar a la Federació Aèria Catalana.
C/. Rambla de Guipúscoa, 23, 5C 08018 – Barcelona.

Els impresos estaran a disposició dels interessats a:

www.gencat.cat/esports
www.fac.cat

*Número de places:
•
•

25 alumnes màxim i 08 alumnes mínim.
(La Federació Aèria Catalana 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).
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*Pla Formatiu.- :

PF-112DAPP01

(TOTAL: 305 hores)

Segons “ Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de
parapente.

• BLOC COMÚ

Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva

30 hores
30 hores
10 hores
10 hores

TOTAL

80 hores

• BLOC ESPECÍFIC
Aerologia bàsica específica per al vol lliure
Aerodinàmica específica del Parapent
Pilotatge bàsic de vol en Parapent
Fonaments tecnològics bàsics del vol en Parapent
Pilotatge específic de vol en Parapent
Reglaments i normativa de vol
Didàctica del vol en Parapent
Seguretat i prevenció en la pràctica del parapent
Àmbit competencial professional i organització
d’esdeveniments

04 hores

TOTAL

75 hores

• PERÍODE DE PRÀCTIQUES

05 hores
04 hores
04 hores
04 hores
20 hores
04 hores
20 hores
10 hores

150 hores

*PROVA D’ACCÉS CURS DE NIVELL I EN PARAPENT
ESTRUCTURA DE LA PROVA.-

Prova de vol 1:
Realització d'un vol descendent en una pendent escola amb l'execució correcta de les
quatre fases: envol vol, aproximació i aterratge.
- Finalitat: comprovar el nivell de domini de la mecànica bàsica de vol.
Prova de vol 2:
Realització d'un vol amb aprofitament de les condicions aèries (dinàmica o tèrmica).
- Finalitat: comprovar el nivell de domini de la mecànica avançada de vol.
Prova de vol biplaça:
Realització d'un vol curt en pendent escola, o d'un bon control de vela amb desplaçament
rectilini amb biplaça, amb execució correcta de la revisió pre-vol i de les fases de vol amb
biplaça.
- Finalitat: comprovar l'existència d'un mínim nivell de coneixement de la mecànica bàsica
del vol en biplaça.
Prova d'habilitat al terra:
Realitzar a peu el circuit establert (veure esquema), superant els obstacles i mantenint
alhora el parapent en vol.
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- Finalitat: Comprovar la capacitat d'adaptar l'ala al vent i el grau de comprensió pràctica
del fenomen de la sustentació.
- Esquema de la prova «aconsellada» d'habilitat en campa (veure referència en metres).

Criteris d'avaluació:
Prova de vol 1:
- Puntuació: de 0 a 10 *.
- Avaluació: Apte (de 5 a 10)
*Para l'avaluació se seguiran els criteris de la Reial Federació Aèria Espanyola, que es té
en compte per obtenir el títol de pilot de parapent: si l'última part del cos que es desprèn
del terra són els peus, si l'enlairament es realitza amb la vela estabilitzada, si en la fase
d'acceleració es manté la direcció, si l'aterratge s'executa amb el parapent estabilitzat, a la
mínima velocitat i amb l'únic contacte dels peus al terra.
Prova de vol 2:
- Puntuació: de 0 a 10 * *. Avaluació: Apte (de 5 a 10)
** si s'aprofita l'ascendència tèrmica de manera eficient i continuada, amb girs homogenis,
sense oscil·lacions exagerades de la vela, sense plegades i sense dubtes innecessaris a
l'hora de començar el primer gir.
Prova de vol biplaça:
- Puntuació: de 0 a 10 *.
- Avaluació: Apte (de 5 a 10).
Prova d'habilitat al terra:
- Puntuació: de 0 a 10 *.
- Avaluació: Apte (de 5 a 10) si es realitza la totalitat del circuit mantenint la vela en vol. Es
disposa de 2 intents en condicions aerològiques adequades.
*si es passen els obstacles (salt, eslàlom i porta de sortida) sense que la vela toqui el
terra. No es té en compte el temps d'execució.
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