
 
 

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES I ADHERIDES 

PRACTICUMS 2008-2009 
 

Un cop l’alumne superi la part teòrica del curs, de Formació (abans anomenat de 1r nivell) o de 
Categoria Sènior (abans anomenat de 2n nivell) rebrà una carta amb les qualificacions i la normativa 
del PRACTICUM. 
 

L’alumnat haurà de portar a terme la part pràctica del curs, mitjançant la suma d’hores amb les 
següents possibles activitats: 
 

• Curs d’entrenador/a de Formació en Basquetbol (cadet, júnior i sub-21) 150 hores. 
(Abans anomenat de 1r nivell) 
• 1 temporada entrenant un equip d’un club inscrit a la FCBQ / (120 hores) 

– Caldrà adjuntar 20 actes d’una mateixa temporada i equip on consti la signatura de 
l’alumne/a com a entrenador/a 

• 1 temporada arbitrant un mínim de 60 partits dels quals 30 com a mínim han de ser de 
promoció / (120 hores) 

– Caldrà adjuntar el certificat de validació degudament signat 
 

• Curs d’entrenador/a en Categoria Sènior en Basquetbol (sènior) 240 hores. 
(Abans anomenat de 2n nivell) 
� Cada temporada, entrenant un equip d’un club inscrit a la FCBQ / (110 hores / 

temporada) 
- Adjuntar 20 actes d’una mateixa temporada i equip on consti la signatura de 

l’alumne/a com a entrenador/a 
 

ACTIVITATS COMUNS AL CURS D’ENTRENADOR/A DE FORMACIÓ I CATEGORIA SENIOR 
 

• Monitor/a en campus d’estiu de Tecnificació o P.D.P. de la FCBQ / (30 hores / torn) de 
juny a Juliol 

– Un màxim d’un torn. (Curs de Formació) 
– Un màxim de 2 torns. (Curs en Categoria Sènior) 

• Entrenador/a en el PDP / (30 hores) d’octubre a maig 
– 1 temporada. 

• Col·laboració en totes les Trobades del PDP d‘una mateixa temporada ( 30 hores) 
Novembre, març i juny 

• Assistència a Clínics determinats per la FCBQ / (màxim 10 clínics) (30 hores) de 
desembre a març 

– D’aquest fins a un màxim 3 clínics podran ser organitzats per l’ACEB i previa 
homologació de la FCBQ. 

• Entrenador/a col·laborador/a en el Programa Segle XXI / (30 hores) d’octubre a maig 
• Col·laboració en les Activitats del Comitè Tècnic / (__ hores) 
• 1 temporada arbitrant un mínim de 15 partits de promoció / (30 hores) 
• Entrenador/a col·laborador/a en l’Àrea Audiovisual / (30 hores) d’octubre a maig 

 

L’alumne/a haurà d’entregar a la Federació Catalana de Basquetbol els documents que justifiquin les 
seves pràctiques, juntament amb un model de sol·licitud de validació. 
 

� Una vegada sigui validat per la Federació Catalana de Basquetbol les pràctiques efectuades 
per l’alumne/a, s’obtindrà el corresponent títol i Diploma d’Entrenador/a de Formació en 
Basquetbol (cadet, júnior i sub-21) i d’Entrenador/a en Categoria Sènior en Basquetbol 
(sènior). 

 

NO HI HA TERMINI FINAL PER PRESENTAR EL PRÀCTICUM. Un cop aprovada la part teòrica 
l’alumne obtindrà autorització per una temporada (Curs Formació) i de dues (Categoria 
Sènior) per tramitar llicència per un equip d’una categoria autoritzada pel nivell del curs. 

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2008 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
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