
 

 

 

A TOTES LES ENTITATS  

 
- ADAPTACIÓ CURSOS ENTRENADORS A LA LEGISLACIÓ VIGENT  DELS ENSENYAMENTS 

D’ESPORTS DE RÈGIM ESPECIAL (titulacions oficials d e tècnic d’esports) 
 
 
A fi d’adequar els actuals cursos d’entrenador que fins ara impartia la FCBQ a la legislació vigent  
d’ensenyaments esportius de règim especial (RD 234/2005 de 04/03, i RD 1363/2007 de 24/10 del Ministerio 
de Educación y Ciencia, i el Decret 109/2008 de la Generalitat de Catalunya), aquesta Federació Catalana ha 
estat treballant amb el Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que tots els cursos de basquetbol que es facin a partir d’ara a Catalunya puguin ser 
ensenyaments oficials. 
 
Després de moltes converses finalment s’ha arribat a un acord, creiem que satisfactori per a totes les parts, 
que permetrà implementar aquests ensenyaments oficials a partir del proper estiu 2009, però que comporta 
diferents canvis que caldran tenir en compte i que us resumim a grans trets: 
 

- Els anteriors cursos d’Entrenador d’Iniciació al Basquetbol  i d’Entrenador de Formació en 
Basquetbol , passaran a anomenar-se Curs de Certificació d’Iniciació en Basquetbol  i Curs de 
Certificació de Formació en Basquetbol  respectivament. Aquests cursos, a més a més de permetre 
tenir llicència com a entrenador, suposarà tenir completats diferents crèdits del Bloc Específic del 
Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol  del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
- Tots els alumnes que vulguin realitzar qualsevol d’aquests dos cursos hauran de superar una prova 

d’accés  i tenir la titulació d’ESO , que servirà per poder matricular-se en un centre educatiu. 
 

- El PRACTICUM que fins ara només es podia portar a terme un cop aprovada la part teòrica del Curs 
d’Entrenador de Formació, es podrà realitzar des del moment que s’iniciï qualsevol dels dos cursos 
esmentats. 

 
- La resta de crèdits per obtenir el Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol hauran de realitzar-se en 

qualsevol centre educatiu autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Acompanyem, en document adjunt, tota la informació referent a la realització d’aquests cursos. 
 
 
Barcelona, 6 de maig de 2009 
 
 
 
 
 
Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
                                 Director Tècnic  

Signat l’original: Josep M. Alberich 
                                 Gerent  
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CURSOS DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ EN BASQUETBOL”  I DE 

“CERTIFICACIÓ DE FORMACIÓ EN BASQUETBOL”  
 

 
Totes les persones interessades en realitzar qualsevol curs per iniciar-se com a entrenador de basquetbol 
hauran de superar una prova  d’accés (veure annex). 
 
Aquesta prova només caldrà fer-la una vegada, i un cop aprovada serà vàlida per matricular-se en un Centre 
Educatiu depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop aprovada la prova d’accés l’alumne tindrà un termini màxim de 18 mesos per matricular-se dels 
crèdits que els correspongui. 
 

 

CURS DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ EN BASQUETBOL”  
 

Aquest curs és l’equivalent al Curs d’Entrenador d’ Iniciació al Basquetbol  que fins ara impartia 
aquesta Federació. 
 

Els/les alumnes que es vulguin iniciar com a entrenadors/es de basquetbol, hauran de matricular-se en 
aquest curs, el qual correspon a 3,5 crèdits (35 hores – 10 hores/crèdit) del Bloc Específic del Curs de 1r. 
Nivell de Tècnic en Basquetbol del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop aprovat aquest curs de “Certificació d’Iniciació en Basquetbol” l’alumne rebrà una certificació que li 
permetrà: 
 

a) tenir llicència d’entrenador de basquetbol per un equip de categoria fins a infantil 
b) tenir aprovats 3,5 crèdits del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Grau Mitjà). 
 
 
Un cop finalitzat aquest curs de “Certificació d’Iniciació en Basquetbol”, l’alumne podrà inscriure’s en el curs 
de “Certificació de Formació en Basquetbol”. 
 
 
CURS DE “CERTIFICACIÓ DE FORMACIÓ EN BASQUETBOL”  
 
Aquest curs és l’equivalent al Curs d’Entrenador de  Formació en  Basquetbol  que fins ara impartia 
aquesta Federació. 
 
Tots/es els/les alumnes que hagin superat el curs de “Certificació d’Iniciació” podran inscriure’s al curs de 
“Certificació de Formació en Basquetbol”, el qual correspon a 5,5 crèdits (55 hores) del Bloc Específic del 
Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
També podran matricular-se en aquest curs tots els alumnes que hagin aprovat el Curs d’Iniciació en 
Basquetbol de la FCBQ, els quals hauran d’aportar la documentació detallada en el punt de 
DOCUMENTACIÓ I PREUS, tenint en compte que hauran de fer obligatòriament la prova d’accés 
corresponent. 
 
Un cop aprovat aquest curs de “Certificació de Formació en Basquetbol” l’alumne rebrà una certificació que li 
permetrà: 
 

a) tenir aprovats 5,5 crèdits del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Grau Mitjà). 

 
 
 
 



 

b) tenir llicència d’entrenador de basquetbol per un equip de qualsevol categoria menys sènior, sempre 
que l’alumne justifiqui davant el Comitè Tècnic de la FCBQ la realització de les 150 hores de 
pràctiques corresponents (Pràcticum o Bloc de forma ció pràctica).  

 
Un cop finalitzat aquest curs de “Certificació de Formació en Basquetbol”, l’alumne tindrà aprovats un total de 
9 crèdits del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol, restant-li els següents crèdits per 
poder obtenir el certificat  1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol: 
 

- Bloc Específic (resta de crèdits)  0,5 crèdits – 5 hores 
- Bloc Comú     12 crèdits – 120 hores 
- Bloc complementari    1,5 crèdits – 15 hores 
- Bloc de formació pràctica   15 crèdits – 150 hore s (PRACTICUM) 

 
i els quals podran realitzar-se en qualsevol Centre Educatiu oficial autoritzat pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, abonant les taxes fixades de l’ordre de preus públics de Departament d’Educació. 
 

PRACTICUM (període de pràctiques) O BLOC DE FORMACI Ó PRÀCTICA 
 

Cal tenir en compte, que tant per obtenir el Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol com per poder 
tramitar llicència d’entrenador per equips de totes  les categories menys sènior, l’alumne haurà 
d’efectuar el bloc de formació pràctica o pràcticum  que serà de 150 hores. 

 
Aquest pràcticum es podrà realitzar des del moment que s’iniciï qualsevol del dos cursos de certificació, i 
els alumnes no interessats en portar equips federats podran realitzar-les des del centre educatiu 
corresponent. 

 
La FCBQ i el Centre Educatiu fixarà la manera que l’alumne podrà realitzar aquest part pràctica. 

 
 
TRAMITACIÓ D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ  
 
La FCBQ facilitarà tots els tràmits a tots els alumnes interessats, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu 
(club o entitat). 
 
La FCBQ recollirà tota la documentació i es farà càrrec tant d’inscriure a l’alumne a la prova d’accés com de 
fer la matriculació dels crèdits als que l’alumne es vulgui inscriure, i abonarà els imports de la inscripció a la 
prova d’accés i matriculació als crèdits corresponents, a compte de la quantitat que hagi fet efectiva l’alumne. 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I PREUS  
 

“CERTIFICACIÓ 
D’INICIACIÓ EN BASQUETBOL” 

“CERTIFICACIÓ 
DE FORMACIÓ EN BASQUETBOL” 

 
- fotocòpia DNI o fotocòpia Llibre de Família en cas de menors d’edat (compulsats) 
- fotogràfia (mida carnet) 
- fulls inscripció de la FCBQ (omplir obligatòriament tots els camps) 
- certificació o fotocòpia Graduat d’ESO o equivalent a efectes acadèmics (compulsat) 
- Fotocòpia de la TSI (Tarjeta Sanitària Identificació) 

 

 
- full matrícula de 3,5 crèdits (per triplicat) 
 

 
- full matrícula de 5,5 crèdits (per triplicat) 
-  fotocòpia “certificació d’Iniciació” 
- Sol·licitud de validació d’aprenentatges per part 

d’Educació -només alumnes que hagin cursat 
el Curs d’Iniciació en Basquetbol de la FCBQ 
antic- (per triplicat) 

 



 

 
 
IMPORT TOTAL:    185,00€ 
 
Desglossament:  
 
 Prova Accés                                          49,25€ 
 Matrícula 3,5 crèdits                              29,75€ 
 Tramitació, material didàctic 
 instal·lacions, certificats,..etc               106,00€ 

 
 
IMPORT TOTAL:    265,00€ 
 
Desglossament: 
 
 Prova Accés                                          49,25€ 
 Matrícula 5,5 crèdits                              46,75€ 
 Tramitació, material didàctic 
instal·lacions, certificats,..etc              169,00€ 

 
 

CURS 1r. NIVELL DE TÈCNIC EN BASQUETBOL  

   

FCBQ  DEPARTAMENT EDUCACIÓ 

   
 

PROVA D’ACCÉS - (només una vegada) 
 

   

CURS 
“CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ” 

 
35 hores lectives =  3,5 crèdits 10 hores/crèdit 
Certificació Iniciació en Basquetbol  
(podrà entrenar fins categoria infantil) 

 
 

= 

 
 
 
- 3,5 crèdits Bloc Específic 

   

CURS 
“CERTIFICACIÓ DE FORMACIÓ” 

 
55 hores lectives =  5,5 crèdits 10  hores/crèdit 
Certificació Formació en Basquetbol  
(podrà entrenar totes categories menys sènior, 
un cop realitzat el pràcticum)  

 
 

= 

 
 
 
- 5,5 crèdits  Bloc Específic 

   

PRACTICUM 
(període pràctiques - 150 hores) 

Es podrà fer des del moment que s’iniciï el 
curs, i la FCBQ fixarà la manera de fer-ho. 

 
= 

 
 
- 15 crèdits Bloc Formació Pràctica 

   

  - Resta Bloc Específic (0,5 crèdits), 5 hores 
- Bloc Comú (12 crèdits), 120 hores 
- Bloc Complementari (1,5 crèdits), 15 hores 
 
A realitzar en un Centre Educatiu autoritzat 
pel Departament d’Educació de la G.C. 



 

CURS DE CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ EN BASQUETBOL  
3,5 crèdits Bloc Específic Curs 1r. nivell Tècnic en Basquetbol 

CURS DE CERTIFICACIÓ DE FORMACIÓ  EN BASQUETBOL 
5,5 crèdits Bloc Específic Curs 1r. Nivell Tècnic en Basquetbol  

 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

 
  Curs Certificació:     Crèdits:  
 

Nom:  1r. cognom:   2n.cognom: 
 
 
Tipus d’identificació (document) NIF:     Data naixement: 
 
 
Sexe:         He nascut fora Estat Espanyol 
 
Província naixement: Lloc naixement: País naixement:(si no és Estat Espanyol) 
 
  
 
 

Adreça i telèfons:  
 
tipus via:   nom via:    número, pis i porta: 
 
codi postal:   província:    població: 
 
Tf. mòbil:   Tf. fix:     mail: 
  
Localitat del curs:     
 
 
 
SOL·LICITA: 
 
Que sigui admès/sa al:  Curs de Certificació d’Iniciació en Basquetbol 
 
      Curs de Certificació de Formació en Basquetbol 
 
tot declarant que coneix i accepta la normativa del mateixa. 
 
 
 
 
 
     
 
  Data: 
 
Documentació que caldrà acompanyar :  a) fotocòpia DNI 

a) fotografia (mida carnet) 
a) certificació o fotocòpia Graduat Eso, o equivalent efectes acadàmics. 
a) full matrícula de 3,5 crèdits o de 5,5 crèdits 
b) fotocòpia “certificació d’Iniciació” 
b) sol·licitud de validació d’aprenentatges per part d’Educació (només alumnes 

que hagin cursat el Curs d’Iniciació en Basquetbol de la FCBQ antic) 
a) iniciació i formació         b) formació 

 

 
Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer titularitat de la FCBQ, essent la seva finalitat la gestió de la seva participació en el Curs de 
Certificació d’Iniciació o Formació en Basquetbol i l’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats i promocions. Pot exercitar el dret d’accés, 
rectificació o cancel·lació, enviant un escrit amb una fotocòpia del DNI a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla de Guipúscoa, 
27 o al mail lopd@basquetcatala.cat 
 

(exemplar pel Comitè Tècnic/Alumne/Administració) 

signatura 



 

 
Sol·licitud de validació dels aprenentatges adquiri ts i la seva connexió amb el nivell 1 
dels ensenyaments d’esports de règim especial. 
 
 
Dades personals 
 
Cognoms Nom  
 
NIF /NIE / Passaport      Data de naixement   
 
Adreça        CP  
 
Municipi       Telèfon 
 
 
Exposo:  
 
1. Especialitat a la qual em presento per validar els aprenentatges: BASQUETBOL  
2. Que compleixo les condicions per inscriure’m al procés de validació 
3. Que per tal d’acreditar aquestes condicions adjunto a la sol·licitud la documentació, en 

original o en fotocòpia compulsada, que es demana: 
   
X A- Currículum formatiu  (certificació emesa per la FCBQ)  
  
X 
 

B- Experiència esportiva en l’entrenament, direcció d’equips, conducció de grups, entre 
    altres, relacionada amb l’especialitat esportiva  (certificació emesa per FCBQ)  

 C- Experiència professional directament relacionada amb l’especialitat esportiva  
 
4. Que presento el dossier de competències professionals en relació nivell 1 del títol de grau 

mitjà de l’especialitat corresponent. 
 
 
Demano 
 
 
La validació dels aprenentatges adquirits en relació al nivell 1 del títol de grau mitjà de 
l’especialitat de: BASQUETBOL  
 
 
 
 
Declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són 
certes 
 
 

      __________________, ____ d _____________ de 2009 
 

signatura 
 
 
 
 
Lloc i data:  
Comissió avaluadora 

 
 
 
 

(exemplar pel Comitè Tècnic/Alumne/Administració)  



 
 

CONVOCATÒRIA 2008/2009 
 

 
PROVES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS 
 

BASQUETBOL 
 

 
- ESTRUCTURA DE LES PROVES:  
 

Prova d’accés de BASQUETBOL 
 

Primera part  

Objectiu: Valorar la condició física. 

Criteri 
 Exercici Valoració 

Homes Dones 
1. Recorregut de 50 metres: recórrer una 
distància de 50 metres, en un terreny pla, 
regular i de traçat recte. 

Velocitat de translació 9,5 s 10,5 s 

2. Salt vertical. 
Potència dels principals 

músculs extensors de les 
extremitats inferiors 

32 cm 26 cm 

3. Llançament de pilota medicinal cap 
endavant. El pes de la pilota medicinal 
serà de 5 kg per als homes i de 3 kg per 
a les dones. 

Potència muscular general i de 
les condicions d’aplicació a les 

palanques òssies 
4,25 m 4,25 m 

 

Segona part  

Objectiu: Valorar el nivell d’execució de les habilitats tècniques i del joc de bàsquet. 

Tasques 

a) L’aspirant ha de completar un circuit tècnic que  inclourà els següents exercicis:  
 

- Córrer endavant una distància de 15 metres, fent botar la pilota i realitzant diferents canvis de 
direcció. 

- Córrer cap endavant una distància de 15 metres, fent botar la pilota i realitzant diferents canvis 
de ritme. 

- Córrer cap endavant sobre una distància de 15 metres, fent botar la pilota, amb la major 
velocitat possible. 

- Realitzar tres recorreguts, fent botar la pilota, per passar-la a un lloc determinat. El tipus de 
passada ha de ser diferent en cada un dels recorreguts. 

- Realitzar cinc llançaments de tir lliure usant la tècnica adequada. 
- Realitzar una entrada a cistella, amb els suports adequats, realitzant un llançament en safata, 

fent servir la mà dreta. 
- Realitzar una entrada a cistella, amb els suports adequats, fent servir la mà esquerra. 

Criteri 

L’aspirant haurà de superar aquesta part de la prova quan la mitjana obtinguda de les diferents 
valoracions sigui igual o superior a cinc punts sobre deu i el temps no sigui superior a 3 min 30 s. 

 



 
 

CONVOCATÒRIA 2008/2009 
 

b) L’aspirant ha de realitzar una carrera combinada  amb desplaçaments defensius: 
 
L’aspirant s’ha de situar dret, en un punt marcat que estigui equidistant respecte a dos punts 
més diferents i senyalitzats, separats l’un de l’altre per 9 metres. Al senyal, hi ha de córrer cap 
endavant per tocar una referència amb una mà; tot seguit s’ha de desplaçar lateralment 
(tècnica de passos defensius) fins a tocar també amb la mà l’altra referència. Finalment, ha de 
córrer endavant fins a tocar amb el peu el punt de partida.  

Criteri 

 
L’aspirant ha de superar aquesta part de la prova en un temps inferior a 9,5 segons (homes) i 10,5 
segons (dones). 
 
 

c) L’aspirant ha de realitzar una situació de joc d e tres contra tres en mig camp 
reglamentari de joc, durant almenys sis minuts. 

 

Criteri 

 
L’aspirant ha de superar aquesta part de la prova quan la mitjana obtinguda de les diferents 
valoracions sigui igual o superior a cinc punts sobre deu. 
 
Avaluació:  
 
Es valoren els aspectes següents: 

1. Atac 
 

- Situació i col·locació dels jugadors amb pilota i sense pilota 
- Desmarcatge del jugador/a atacant sense pilota 
- Ocupació de l’espai de joc sense pilota del jugador/a atacant sense pilota 
- Participació activa en el joc 
- Finalització de les accions atacants 
 

2. Defensa 
 

- Defensa al jugador atacant amb pilota 
- Defensa al jugador atacant sense pilota 
- Anticipació defensiva 
- Defensa dels desmarcatges mitjançant atac 
- Col·locació i orientació de la posició defensiva 
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