
 

 

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES I ADHERIDES 
 

CURSOS D’ENTRENADORS EN LA LEGISLACIÓ VIGENT DELS 
ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE RÈGIM ESPECIAL 

 (titulacions oficials de tècnic d’esports) (Consulteu la circular nº 28) 
 
 
• CURS DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL”  

OPCIÓ ESTIU: 
 
Localitat:   Barcelona 
Lloc:   Centre d’Estudis Montseny, (Carrer Pallars, 410 - 0 8019 Barcelona)  

Dates i horaris:   OPCIÓ MATÍ:  25/06 al 14/07/09, de 10:00 a 13:00 hores 
OPCIÓ TARDA : 25/06 al 14/07/09, de 15:00 a 18:00 hores 
OPCIÓ NIT:   25/06 al 14/07/09, de 18:00 a 21:00 hores 

 
Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 
 

PROVA D’ACCÉS:  Dilluns, dia 15 de juny a les 18 ho res 
Escola Catalana de l’Esport EFTE (Esplugues de Llob regat) 

 
 
 
Termini d'inscripció: Dilluns, 8 de juny de 2009 
 
Preu:   185,00€ 
 
Documentació necessària: 
 

Fotocòpia DNI o fotocòpia Llibre de Família en cas de menors d’edat (compulsada ) 
Fotografia (mida carnet) 
Full inscripció de la FCBQ (omplir obligatòriament tots els camps) 
Certificació o fotocòpia Graduat d’ESO o equivalent a efectes acadèmics (compulsada ) 
Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) 

 
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a c ompte a la FCBQ dels cursos d’Iniciació 
abans del dilluns dia 11 de maig, hauran de present ar tota la documentació i pagar la 
diferència del preu del curs, a la FCBQ (Rambla Gui púscoa, 27 – 08018 Barcelona). 
 
 
● CURS DE “CERTIFICACIÓ FORMACIÓ EN BASQUETBOL  
 
OPCIÓ INTENSIU: 
 
Localitat:  Barcelona  
Lloc:   La Salle Bonanova, (Passeig Bonanova, 8 - 08022 Bar celona) 
 
Dates i Horaris:  29/06 al 8/07/09 - de 9:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores 

Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 
 
PROVA D’ACCÉS: Dilluns, dia 15 de juny a les 18 hor es 

Escola Catalana de l’Esport EFTE (Esplugues de Llob regat) 
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OPCIÓ NIT: 
 
Localitat:   Barcelona 
Lloc:   Centre d’Estudis Montseny, (Carrer Pallars, 410 - 0 8019 Barcelona)  
 
Dates i Horaris:  29/06 al 10/07/09  - de 18:30 a 22:30 hores 

Tots els cursos es faran de dilluns a divendres 
 
PROVA D’ACCÉS:  Dilluns, dia 15 de juny a les 18 ho res 

Escola Catalana de l’Esport EFTE (Esplugues de Llob regat) 
 
 
OPCIÓ CONCENTRACIÓ:  
 
Localitat:  Manresa  
Lloc:   Escola Joviat (Folch i Torres, 5 - 08241 Manresa)  
 
Dates i Horaris:  19/07 al 26/07/09 de 9 a 14 i de 16 a 21 hores 
 
Prèviament i en la Federació Catalana de Basquetbol, (Rambla Guipúscoa , 27 – 08018 
Barcelona) , es farà una primera part estrictament teòrica el dissabte dia 11 de juliol , de 10 a 13 
hores. 
 
La resta del curs en règim de concentració. 
 
PROVA D’ACCÉS: Dimarts, dia 16 de juny a les 18 hor es 

IES Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) 
 
 
Termini d'inscripció: Dilluns, 8 de juny de 2009 
 
Preu:   265,00€ 
 
Documentació necessària: 
 

Fotocòpia DNI o fotocòpia Llibre de Família en cas de menors d’edat (compulsada ) 
Fotografia (mida carnet) 
Full inscripció de la FCBQ (omplir obligatòriament tots els camps) 
Certificació o fotocòpia Graduat d’ESO o equivalent a efectes acadèmics (compulsada ) 
Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) 

 
Sol·licitud de validació d’aprenentatges per part d’Educació 

 
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a c ompte a la FCBQ dels cursos de Formació 
abans del dilluns dia 11 de maig, hauran de present ar tota la documentació i pagar la 
diferència del preu del curs, a la FCBQ (Rambla Gui púscoa, 27 – 08018 Barcelona). 
 
● CURS D’ENTRENADOR/A EN CATEGORIA SENIOR EN BASQUET BOL 
 
 
En principi no està previst que es faci cap curs d’aquest nivell durant el proper estiu. 
 
Tots/es els/les entrenadors/es que estaven autoritzats per entrenar equips de Categoria Sènior per a 
la present Temporada 08-09, i han fet el pagament a compte a aquesta Federació per al curs 
d’entrenador de Categoria Sènior, se’ls prorrogarà l’autorització per a la temporada 09-10, tenint 
l’obligació de fer el curs durant la mateixa i un cop la FCBQ el convoqui. 
 
 
Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Comitè Tècnic de la FCBQ a través del email 
formacio@basquetcatala.cat  
 
 



 
 

Important  
 
 

En tots els cursos és obligatòria l’assistència a c lasse. 
 
Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termini d’inscripció no reuneix un mínim dels alumnes 
requerits. 
 
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, la corresponent documentació 
necessària per fer la inscripció. (També es pot baixar de la pàgina web de la Federació: 
www.basquetcatala.cat ) 
 

Barcelona, 26 de maig de 2009 
 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 


