
 

 

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES I ADHERIDES 

CONVOCATÒRIA CURSOS D’ENTRENADOR/A 2008-2009 
 
Ens plau comunicar que aquesta Federació Catalana de Basquetbol, CONVOCA, per aquesta 
temporada els següents cursos, els quals es regiran per la normativa vigent, i que es celebraran en 
els llocs, dates i horaris següents: 
 
 
• CURS D’ENTRENADOR/A D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL 
 

    OPCIÓ NADAL: 
 
Localitat:   Barcelona 
Lloc:   Centre d’Estudis Montseny, carrer Pallars, 410 
Dates i horaris:  22, 23, 29 i 30/12/08 - de 10:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores 
   24 i 31/12/08 - de 10:00 a 13:00 hores 
 

Termini d'inscripció: Dijous, 27 de novembre de 2008 
 

 
    OPCIÓ ESTIU: 
 
Localitat:  Barcelona 
Lloc:   per determinar 

Dates i horaris:   OPCIÓ MATÍ:  25/06 al 10/07/09, de 10:00 a 13:00 hores 
OPCIÓ TARDA: 25/06 al 10/07/09, de 15:00 a 18:00 hores 
OPCIÓ NIT:   25/06 al 10/07/09, de 18:00 a 21:00 hores 

 
Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 

 
Termini d'inscripció: Dijous, 28 de maig de 2009 
 

 
Preu: 140 Euros (a compte) 
 
Per poder matricular-se en aquest curs els/les alumnes hauran de tenir 16 anys complerts el 
dia d’inici del curs; és necessari portar en el moment de la matriculació: una fotocòpia del DNI 
separades les dues cares, i una fotografia mida carnet, així com el corresponent full 
d’inscripció. 
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● CURS D’ENTRENADOR/A DE FORMACIÓ EN BASQUETBOL 
 
 

OPCIÓ INTENSIU: 
 
Localitat:  Barcelona  
Lloc:   per determinar 
 
Dates i Horaris:  26/06 al 16/07/09 - de 10:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores 

Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 
 
 

OPCIÓ NIT: 
 
Localitat:  Barcelona 
Lloc:   per determinar 
 
Dates i Horaris:  29/06 al 24/07/09  - de 18:30 a 22:30 hores 

Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 
 
 

OPCIÓ CONCENTRACIÓ: 
 
Localitat:  per determinar 
Lloc:   per determinar 
 
Dates i Horaris:  Mes de Juliol (a concretar) - de 9 a 14 i de 16 a 21 hores 
   Dissabte de principi de juliol (2 hores) 
 
Prèviament i en un lloc per determinar, es farà una primera part estrictament teòrica repartida en 1 
dissabte de principi de juliol, de 11 a 13 hores. 
 
La resta del curs en règim de concentració. 
 

 
Termini d’inscripció: Dijous, 28 de maig de 2009 
 
Preu:   240 Euros (a compte) 
 
 
Per poder matricular-se en aquest curs és necessari portar en el moment de la matriculació: una 
fotocòpia del títol d’Iniciació, una fotocòpia del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o 
equivalent a efectes acadèmics, una fotocòpia del DNI separades les dues cares, i una fotografia 
mida carnet, així com el corresponent full d’inscripció. 
 
Els alumnes en 3a. convocatòria s'hauran de matricular de les assignatures suspeses, pagant 
el preu marcat per a cada una d'elles. 
 



 
● CURS D’ENTRENADOR/A EN CATEGORIA SENIOR EN BASQUETBOL 
 
 

OPCIÓ NIT: 
 
Localitat:  Barcelona 
Lloc:   per determinar 
 
Dates i Horaris:  25/06 al 29/07/09 - de 18:30 a 22:30 hores 

El curs es farà de dilluns a divendres 
 
 

OPCIÓ CONCENTRACIÓ: 
 
Localitat:  per determinar 
Lloc:   per determinar 
 
Dates i Horaris:  Mes de Juliol (a concretar) -  de 9 a 14 i de 16 a 21 hores 
   Dissabtes dels mesos de juny i juliol (5 hores) 
 
Prèviament i en un lloc per determinar, es farà una primera part estrictament teòrica repartida en 3 
dissabtes dels mesos de juny i juliol, de 9 a 14 hores. 
 
La resta del curs en règim de concentració. 
 

 
Termini d’inscripció: Dijous, 28 de maig de 2009 
 
Preu:   340 Euros (a compte) 
 
Per poder matricular-se en aquest curs és necessari portar en el moment de la matriculació: una 
fotocòpia del títol de Primer Nivell, una fotocòpia del títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, una fotocòpia del DNI separades les dues cares, i una 
fotografia mida carnet, així com el corresponent full d’inscripció. 
 
Els alumnes en 3a. convocatòria s'hauran de matricular de les assignatures suspeses, pagant 
el preu marcat per a cada una d'elles 
 
Tota entitat afiliada o no, a aquesta Federació Catalana de Basquetbol que ho desitgi, podrà 
organitzar un curs d’entrenador/a, en qualsevol dels seus tres nivells: Entrenador d’iniciació al 
Basquetbol, Entrenador de Formació o Entrenador de Categoria Sènior en Basquetbol. 
 
L’entitat interessada haurà de lliurar al Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol, 
la corresponent sol·licitud amb 60 dies d’antelació a la data prevista d’iniciació del curs. 
 

Important 
 

En tots els cursos és obligatòria l’assistència a classe. 
 

Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termini d’inscripció no reuneix un mínim de 30 alumnes 
 

La inscripció és per a aquell curs en concret, un cop acceptada ja no es podrà canviar. Recordem que 
les places es poden esgotar abans d'acabar el termini d'inscripció. 
 
Tothom que hi estigui interessat, pot recollir en el Comitè Tècnic d'aquesta Federació Catalana de 
Basquetbol, o a les Secretaries de les Representacions Territorials, el corresponent full d'inscripció. 
(També es por baixar de la pàgina web de la Federació: www.basquetcatala.com) 

Barcelona, 29 d’octubre de 2008 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 


