Pla de Formació Pagaia 2 (PFP2)
Per a l´any 2020 hem programat un nou PFP.
A continuació en teniu un resum amb modalitats, dates i preus.
El seu nom: PFP2, amb dos models de formació:
• Formació Continuada a la Carta (FCC)
• Formació Continuada Intensiva (FCI)
Formació continuada a la carta (FCC):
Aquesta proposta va dirigida a aquells socis que independentment del seu nivell de partida,
només desitgin dedicar 1 dia al mes (dissabte), a raó de 6 sessions l’any, per tal de mantenir i/o
millorar els coneixements adquirits anteriorment.
Formació continuada intensiva (FCI):
Aquesta proposta va dirigida a aquells socis que independentment del seu nivell de partida,
desitgin dedicar 1 cap de setmana al mes, a raó de 6 sessions l’any, per tal d’aprofundir els
coneixements adquirits anteriorment.
Instructors
Els instructors, que rebran la denominació d’Instructors del Pagaia Club, realitzaran rotacions
amb els grups a l’excepció d’alguns tallers específics. Instruiran qualsevol tipus de pala en un
mateix grup.
Seran: Anna Moreno, Jean-Marc Terrade, Jérôme Leray, Manolo Pastoriza, Marc Martin i Pau
Calero
Dates
FCC
01/02/2020
21/03/2020
30/05/2020
12/09/2020
31/10/2020
14/11/2020

FCI
08-09/02/2020
28-29/03/2020
23-24/05/2020
19-20/09/2020
24-25/10/2020
21-22/11/2020

Preus
Per el 2020, el Club Pagaia participarà en la subvenció de l’activitat al voltant d´un 50%. La resta
a càrrec dels participants s’establirà per sessions i anirà decreixen en funció de l’assiduïtat del
participant.
Núm de sessions
FCC
FCI
1 -2
27 € / sessió (1 dia) 59 € / sessió (2 dies)
3-4
22 € / sessió (1 dia) 49 € / sessió (2 dies)
5- 6
17 € / sessió (1 dia) 39 € / sessió (2 dies)
Exemple: Si un soci fa 6 sessions del la FCI, les dues primeres les pagarà
a 59 €, la tercera i la quarta a 49 € i les dues darreres a 39 €, en total 294
€ per tota la formació.
Inscripcions
Una preinscripció d’intencions per la FCC és realitzarà a partir de la data d´avui. A l’excepció de
la primera sessió, desprès caldrà una confirmació d’inscripció definitiva que començarà 1 mes
abans de cada sessió. Amb els inscrits és constituiran grups de 6 participants sense tenir en
compte el tipus de pala. Els instructors alternaran amb els grups a cada sessió, i la constitució
del grups podrà variar.
Una preinscripció d’intencions per la FCI és realitzarà a partir de la data d´avui. A l’excepció de
la primera sessió, desprès caldrà una confirmació definitiva que començarà 1 mes abans de cada
sessió. Amb els inscrits és constituiran grups de 6 participants. No hi haurà diferenciació de tipus
de pala en la constitució dels grups, i els instructors a cada sessió aniran rotant amb els grups.
Els components dels grups no podran variar en cada sessió, excepte previ acord per part del
coordinador de la formació.
La preinscripció d´intencions es realitzarà a partir de la data d´avui i fins al 18 de gener a través
del correu formacio@pagaia.club. S´haurà d´especificar el tipus de formació (FCC o FCI) i les
sessions que es voldrà participar.
Pagaments
• FCC un mes abans de cada sessió. Primer pagament 27 de gener
• FCI dos pagaments, primer pagament 27 de gener i segon pagament 30 de juny. Si
algú necessità fraccionar-ho més ho haurà de comentar a la tresoreria.
Nota: En cas d’anul·lació amb un temps inferior a 15 dies abans de l’inici de la sessió, i en cas
de no poder substituir el participant, l’import d’aquesta sessió no serà retornada al participant.

