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Ciclo de grao superior de
baloncesto
ÁMBITO PROFESIONAL:

Desenvolve a súa actividade profesional tanto no ámbito público, xa sexa a Administración Xeral do Estado, as Administracións autonómicas ou locais, como
en entidades de carácter privado, xa sexa grandes,
medianas ou pequenas empresas, en padroados deportivos, entidades deportivas municipais, federacións, centros de tecnificación, centros de alto rendemento e clubs deportivos e sociais, centros educativos, empresas de servizos deportivos, que ofrezan
actividades deportivo-recreativas de alto rendemento
en baloncesto.
SECTORES:

Sitúase nos sectores do deporte, o ocio, e o tempo
libre e o turismo.
OCUPACIÓNS E POSTOS DE TRABALLO:

- Adestrador/a de baloncesto de alto nivel
- Director/a deportivo/a
- Director/a de escolas deportivas
NO ÁMBITO PÚBLICO:
O desenvolvemento destas ocupacións e postos de
traballo no ámbito público realizarase de acordo aos
principios e requisitos de acceso ao emprego público
previstos na normativa vixente.

Ensinanzas deportivas de rexime especial.

CAD Manuel Peleteiro
Técnico deportivo en baloncesto e
Técnico deportivo superior en baloncesto
Monte Redondo s/n
15702 Santiago de Compostela
Teléfono: 981-591-475
Fax: 981-591-467
cad@peleteiro.com

INSCRICIÓNS:
www.peleteiro.com/admisiones/cad-baloncesto

Prezos Ciclo final
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ALUMNOS CON TITULACIÓN FEDERATIVA OU
ALUMNOS DO COLEXIO MANUEL PELETEIRO
PAGO INICIAL

Módulos formativos ciclo superior
Carga horaria

Equivalencia
ECTS

Factores fisiolóxicos do alto rendemento

60 horas

5

Factores psicosociais do alto rendemento

45 horas

3

Formación de formadores/as deportivos

55 horas

4

Organización e xestión aplicada o rendemento deportivo

40horas

4

200 horas

16
ECTS

**Bloque común:

TOTAL BC

A competencia xeral do ciclo de grao superior
en Baloncesto consiste en construír equipos de
baloncesto, así como programar e dirixir o adestramento deportivo orientado á obtención e mantemento do rendemento en deportistas e equipos; organizar e dirixir a participación destes/as
en competicións de alto nivel; exercer a dirección e coordinar a intervención do persoal técnico especialista e as súas relacións coa dirección deportiva e a directiva do club; programar e
coordinar as tarefas do persoal técnico o seu
cargo; organizar competicións propias da iniciación e tecnificación deportiva; deseñar programas individuais de alta tecnificación para xogadores/as de baloncesto, e todo isto de acordo
cos obxectivos establecidos, o nivel óptimo de
calidade e condicións de seguridade.

Horas
Teóric.

Horas
Práct.

Equivalencia
ECTS

Formación do/a xogador/a na etapa do alto
rendemento

25 h

40 h

5

Dirección de equipos na etapa do alto rendemento

60 h

35 h

8

Adestramento do alto rendemento

30 h

30 h

5

Táctica de ataque e defensa na etapa do alto
rendemento

35 h

25 h

5

**Bloque específico:

Proxecto final
TOTAL BE
TOTAL (BC + BE)
Formación práctica
TOTAL CICLO FINAL (BC + BE + FP)

75 h

6

355 horas

29

No momento da preinscrición, por transferencia *

260 €

Recibo domiciliado: 15 de xullo

250 €

RESTO: 9 PAGOS
Domiciliados a partir de outubro

110 €

1. 500€
RESTO DE ALUMNOS
PAGO INICIAL
No momento da preinscrición, por transferencia

310 €

Recibo domiciliado: 15 de xullo

300 €

RESTO: 9 PAGOS
Domiciliados a partir de outubro

110 €

1.600€
Esta formación dispón dun máximo de 30 prazas e esíxese un
mínimo de inscricións para que se poida impartir.
* O importe da preinscrición non é reitegrable, salvo que o curso
non se realice por non reunir o mínimo de alumnos.

555 horas
200 horas
775 horas

O PREZO INCLÚE:









Acceso GRATUÍTO a todas as actividades formativas organizadas pola Federación Galega de Baloncesto
Material didáctico docente relacionado co curso
Seguro escolar obrigatorio
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidades civil para o período
de prácticas nas empresas
Cursos monográficos que se convoquen
Servizos administrativos

