
 
 

  

ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 
SEGON SEMESTRE 2017/18 

 

Curs de busseig PADI Open Water 

Continguts 

El curs ensenya als alumnes les bases de coneixement i tècniques 
necessàries per a bussejar amb un company dins dels límits del seu 
entrenament i experiència. 
Al llarg del curs aprendràs els principis bàsics del busseig, equips i 
tècniques que te faran gaudir d'aquesta activitat. 

Requisits 

 Saber nadar 

 2 fotos carnet 

 No patir malaltia. (Cal aportar certificat mèdic, possibilitat de passar-
ho al curs amb un cost de 35€) 

Professorat 

Jorge Forcada 

 Instructor de Buceo 

 Patrón de embarcaciones de recreo. 

 Guía y operador de viajes internacionales de buceo 

Dates 

De l’11 al 17 de juny de 2018 

*Presentació del curs, entrega de material i documentació el dia 7 de juny a les 19.30 
hores a la piscina UJI 

Dies 
De dilluns 11  a dijous 14,  classes teòriques i pràctiques en piscina 

Dissabte 16 i diumenge 17, 4 immersions a la mar.  

Horari 
De 17.30 a 19.00 h teoria i de 19.00 a 21.00 hores pràctiques en piscina. 
*En les inmersionns a la mar l’horari i lloc per determinar (Castelló, 
Oropesa, Calpe segons l’estat de la mar) 

Lloc 
Pavelló poliesportiu i Piscina de l’UJI 
Inmersions a Oropesa, Castelló i Javea (en funció del estat de la mar) 

Preu 

Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 330 € 

Familiars de primer grau de la comunitat universitària i empreses de serveis 
de l’UJI: 330 € 

SAUJI: 330 € 

Altres col·lectius: 360 € 

Nota: Es podran fraccionar el pagaments en dues quotes (100 euros per a reserva de plaça i 

la resta abans de començar el curs) 

Places 4 mínim i 8 màxim 

Avaluació 
Control d’assistència al 80% de les sessions 
Prova d’avaluació,exàmen teòric 
Prova pràctica durant les inmersions 

Material inclós 

Material didàctic. Llibre i DVD. 
Equip de busseig pesat. 
Eixides en embarcació 
Piscina 
Assegurança d'accidents. 
Vestit de busseig (neoprè) 
Equip de busseig lleuger. Ploms, aletes, màscara i tub. 

  



 
 

  

Durada 
Total 36 hores (teoria i pràctica durant la setmana 14 hores, estudi 
autònom 10 hores, pràctiques a la mar 12 hores )  

Crèdits 1,5 crédits ECTS 

Inscripció 
Fins al 4 de juny de 2018 al Servei d’Esports de l’UJI o al web: 
http://inscripcio.uji.es/ 

 
Més informació: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 
Servei d’Esports  964 728 804 / 964 729 332 

http://inscripcio.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/

