
Ensenyaments esportius. Grau superior en Vela amb aparell fix
Preus públics dels mòduls (preus en euros)

Mòduls Total d'hores

Mòduls 

(aplicació de 

l’Ordre de 

preus públics)

Preu per 

mòdul
Preu total

Bloc comú

Factors fisiològics de l’alt rendiment 70 7 20,00 140,00

Factors psicosocials de l’alt rendiment 50 5 20,00 100,00

Formació de formadors esportius 50 5 20,00 100,00

Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment 50 5 20,00 100,00

Total d'hores 220 440,00

Bloc específic

Organització de competicions d’alt nivell i grans 

esdeveniments a vela amb aparell fix i lliure
20 2 38,00 76,00

Seguretat de les instal·lacions i les regates d'alt nivell 

d'aparell fix i lliure 25 3 38,00 114,00

Organització i gestió del centre esportiu de vela amb 

aparell fix i lliure 40 4 38,00 152,00

Anàlisi de situacions tàctiques en la competició d'alt 

rendiment (de vela) amb aparell fix i lliure 30 3 38,00 114,00

Mitjans audiovisuals i electrònics a utilitzar durant 

l'entrenament i la competició d'alt rendiment amb 

aparell fix i lliure 25 3 38,00 114,00

Preparació física del regatista
30 3 38,00 114,00

Direcció tècnica durant l'entrenament i la competició 

d'alt rendiment en vela amb aparell fix 
45 5 38,00 190,00

Planificació i programació de l'alt rendiment en vela 

amb aparell fix 35 4 38,00 152,00
Posada a punt del material d'aparell fix d'alt 

rendiment 60 6 38,00 228,00

Projecte 60 100,00 100,00

Formació pràctica 160 120,00 120,00

Total d'hores 530 1.474,00

Durada total del cicle 750 1.914,00

Els imports d’aquests preus públics els estableix la normativa corresponent. 

Exempció del 100% del pagament de la taxa:

Per als membres de família nombrosa de categoria especial.

Per a víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Les bonificacions i exempcions generals que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les 

següents:

Bonificació del 50% de l'import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies 

monoparentals.


