
CURS DE TÈCNIC ANUIMADOR DE PETANCA / JUNY 2016 

 

Us informem que del 13 al 23 de juny 2016 es realitzarà el curs de Tècnic animador de petanca (TAP). 

Aquest curs ha estat impulsat pel Club de Petanca d’Ordino i per la Federació Andorrana de Petanca 

amb la col·laboració de l’EFPEM, car estan buscant gent formada per treballar amb clubs i també 

amb l’esport escolar i extraescolar.  

 

Característiques del curs: 

El TAP atén principalment un públic de nens principiants i també adults que descobreixen l’activitat 

amb la intenció d’afavorir els aprenentatges i també permetre la descoberta i la iniciació de la 

pràctica de la petanca en espais condicionats i que respectin tots els elements de seguretat propis de 

l’activitat. Realitza la seva intervenció amb una dinàmica lúdica i una visió de lleure. 

El titular del certificat de “Tècnic animador de petanca“ desenvolupa la seva tasca: 

- Bé com a iniciador i animador en un entorn associatiu en visió de lleure i descoberta amb un 

públic principiant. (Clubs i federacions) 

- Bé com a iniciador o animador en un entorn d’esport escolar. 

- Bé en un entorn de lleure com poden ser les colònies de vacances, les activitats esportives o de 

lleure (públiques o privades). 

 

Accés al curs: 

El contingut del curs és essencialment tècnic ja que els continguts psicopedagògics s’hauran assolits 

en formacions prèvies realitzades amb l’EFPEM o amb d’altres centres educatius. Per accedir al curs 

cal tenir alguna de les formacions següents: 

- la formació del Bloc General nivell 1 superada 

- la formació de monitor de lleure superada 

- estudis de formació professionals en matèria esportiva (DEP AEL o AFEL o equivalent) 

- estudis universitaris relacionats amb les ciències de l’educació (psicopedagogia, magisteri, 

psicologia, etc.) 

Hi haurà una comissió que estudiarà els casos no contemplats i que es basarà sempre en un diploma 

o certificat presentat.  

 

Dates del curs: 

El curs es realitzarà del 13 al 17 de juny i l’examen tindrà lloc el 22 i 23 del mateix mes. El director 

tècnic del curs serà el Sr. Jacques Vannereau. 

Els horaris de la formació són els següents: 

- dilluns 13 de juny: de les 18h a les 20h 

- dimarts 14 de juny: de les 18h a les 20h 

- dimecres 15 de juny: de les 18h a les 20h 

- dijous 16 de juny de les 14h a les 17h 

- divendres 17 de juny de les 18h a les 20:30h 



 

Exàmens: 

- dimecres 22 de juny:  

o de les 17:30h a les 18h: examen escrit 

o de les 18h a les 20:30h: examen pràctic 

- Dijous 23 de juny: 

o De les 18h a les 20:30h (en el cas que sigui necessari si hi ha molts alumnes que fan la 

formació) 

 

Documentació que cal portar i import del curs: 

Els candidats poden formalitzar la inscripció, a partir del 16 de maig i fins el dia 6 de juny. Hauran de 

portar: 

- document que certifiqui que l'alumne té una cobertura social durant la durada del curs. 

En el cas de no haver fet formació amb l’EFPEM 

- Diploma d’estudis relacionats en l’àmbit de l’educació 

- 2 fotografies carnet 

- fotocopia passaport o DNI 

El curs té un cost de 50€ que s’haurà de satisfer en el moment de la inscripció. El preu real seria de 

65€ però hi ha una subvenció de 15€ per alumne inscrit atorgada per la Federació Andorrana de 

Petanca.  

 

Els candidats que el dia 6 de juny no hagin realitzat el pagament del curs i/o que no hagin portat tota 

la documentació requerida, perdran la seva plaça que serà ocupada pels alumnes en llista d’espera.  

Hi hauran com a màxim 18 places disponibles. El curs només es realitzarà si hi ha un mínim de 7 

alumnes.  

 

Per a més informació enviar un Mail a efpem@andorra.ad o trucar al (00376)722240 

Atentament 
 
Escola de Formació de Professions    FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA 
Esportives i de Muntanya 

             

mailto:efpem@andorra.ad

