
REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Ensenyament

Núm. de registre data
Pròrroga núm:

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: TINA BES El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:
BID.Banc Integrat de Dades

PLANIFICACIÓ PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL. LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN

La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: ROSA Mª TOLÓS GARRIGÓS Com a Director/a del Centre: INSTITUT ABAT OLIBA
Tutor/a del Centre: TINA BES
Dades de contacte:

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra: En concepte de: De l'entitat:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: DNI:

Família Professional: ESPORTS D'HIVERN
Estudi: TÈCNIC D'ESPORT EN SURF DE NEU (8003)
Durada FCT: 200 hores

Àmbit professional i de treball
Aquest/a profesional exerceix la seva activitat en escoles i centres d'iniciació esportiva,clubs i associacions
esportives,federacions d'esports d'hivern,patronats esportius,empreses de serveis esportius,centres escolars [activitats
extracurriculars].
Pla d'activitats
Activitats formatives

 1. Relacionades amb la programació i organització d'activitats de surf de neu

 1.1. Programació i organització de cursos de surf de neu.

 1.2. Organització i realització d'activitats puntuals de surf de neu: trobades, intercanvis, exhibicions,
demostracions, competicions.
 1.3. Cronometratge de competicions de surf de neu.

 2.  Relacionades amb la programació i realització de l'ensenyament de el surf de neu.

 2.1. Programació de progressions d'aprenentatge per al perfeccionament tècnic i tàctic de el surf
de neu.
 2.2. Elaboració de fitxes d'exercicis i activitats per al perfeccionament tècnic i tàctic de el surf de neu.

 2.3. Conducció de sessions de perfeccionament tècnic i tàctic de el surf de neu amb grups de diferents
franges d'edat i de diferent nivell.

 3.  Relacionades amb la programació i direcció de l'entrenament bàsic de practicants de surf de neu.

 3.1. Realització de la programació anual de l'entrenament tècnic i tàctic de practicants de surf de
neu de diferents disciplines, categories i nivells.
 3.2. Realització de la programació anual de l'entrenament de les capacitats condicionals i
coordinatives de practicants de surf de neu de diferents disciplines, categories i nivells.
 3.3. Direcció de l'entrenament de practicants de surf de neu de diferents disciplines, categories i
nivells.

 4.  Relacionades amb la direcció d'esportistes i equips durant la seva participació en competicions de surf
de neu.

 4.1. Planificació de la temporada de competició de practicants de surf de neu de les diferents
disciplines de surf de neu.
 4.2. Organització i direcció de practicants de surf de neu per la participació en competicions de les
diferents disciplines de surf de neu: inscripció, desplaçament, logística, allotjament i manutenció,
entrenaments, supervisió de la participació, control de resultats, etc.


