
 

 

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES 
 

CURSOS D’ENTRENADORS ADAPTATS A LA LEGISLACIÓ VIGEN T DELS 
ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE RÈGIM ESPECIAL 

 (titulacions oficials de tècnic d’esports) (Consulteu la circular nº 28 – Temporada 08/09) 
 
 

ENTITATS INTERESSADES EN LA ORGANITZACIÓ DE CURSOS  
 

Tota entitat afiliada o no, a aquesta Federació Cat alana de Basquetbol que ho desitgi, 
podrà organitzar un curs d’entrenador/a, en qualsev ol dels seus nivells: Entrenador d’iniciació 
al Basquetbol. 
 

L’entitat interessada haurà de lliurar al Comitè Tè cnic de la Federació Catalana de 
Basquetbol, la corresponent documentació abans del dimecres dia 11 de novembre de 2009. 

 
 

CURS DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL”  
 

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

Dates i horaris:  23, 28, 29 i 30/12/2009 i 4/01/2010 – de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores 
Els cursos es realitzaran en dies laborals. 

 
Documentació:   Veure Annex 
 
 
PROVA D’ACCÉS OBLIGATÒRIA: La setmana del 30 de nov embre al 6 de desembre de 2009. 
 
Termini d'inscripció: Dimecres, 11 de novembre de 2009 
 
Preu: 200,00 € 
 

Prova d’accés............................................................................................................. 49,25 € 
Matrícula de 3.5 crèdits del Bloc Específic................................................................. 42,50 € 
Assegurança escolar.................................................................................................... 1,12 € 
Tramitació, material didàctic, instal·lacions, expedició dels certificats i varis............107,13 € 

 

                                                                                                                   200,00 € 
 
 
 

 
 

Barcelona, 2 de novembre de 2009 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 
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ANNEX 
 
CURS DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL”  
 
 
Documentació necessària:     (Abans del dia 12 de novembre) 

 

• Full d’inscripció de la FCBQ (Cal omplir obligatòriament tots els camps) 

o http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/entrenadors/sollicitudins

cripcio.pdf 

• Pagament del curs 

 

Documentació necessària:     (Abans del dia 16 de desembre) 

 

• Full de preinscripció del Departament d’educació degudament emplenat 

o http://www.gencat.cat/preinscripcio/pdf/005y040aa_e.pdf 

• Imprès de matrícula (que us facilitaran a cadasum dels Centres educatius) 

• Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) 

• 4 Fotografies (mida carnet) 

• Certificació de la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis previs o de la 

qualificació de la prova d’accés.  

o Si ha acabat l’E.S.O, original i fotocòpia de la pàg. 27 del llibre d’escolaritat (si 

esta acabat).  

o Si no és el cas, certificació original de nota mitjana de l’E.S.O. 

o Si l’alumne/a encara no ha acabat 4t. d’E.S.O, certificació acadèmica de 

qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’E.S.O. 

• Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a 

l’especialitat esportiva corresponent o certificat d’acreditació dels requisits 

d’esports convocats pel departament d’Educació. 

• Assegurança: 

o Si l’alumne/a és menor de 28 anys: ha d’abonar la quota corresponent de 

l’assegurança escolar (1,12 €). 

o Si l’alumne/a té o és major de 28 anys: ha de disposar d’una assegurança 

complementaria que cobreixi l’assistència mèdica en cas d’accident. Cal 

portar una fotocòpia d’algun document on consti del Número d’Afiliació a la 

Seguretat Social (Cartilla de S.S., Targeta S.S., o demanar un document 

justificatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social) 

Si l’alumne/a és menor d’edat:  

• Original i fotocòpia del Llibre de Família (pàgina dels pares/tutors i pàgina dels fills) 

o documents acreditatius relatius a l’estat civil.  

• Original i fotocòpia del DNI, NIE O altra document d’identitat de la persona 

interessada i de la persona que ho sol·licita en nom del menor (pare, mare o tutor 

legal). 

Si l’alumne/a és major d’edat:  

• Original i fotocòpia DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a. 

Si el domicili actual no és el que consta al DNI/NIE: 

• Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a 

• Resguard de la renovació del DNI. En el moment de la matrícula caldrà presentar el 

DNI renovat amb la nova adreça. 

 



 

Requisits acadèmics:   

 

• Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) 

• Títol de Tècnic Auxiliar (FP-1) o equivalent 

• Certificació del 2n. Curs del BUP aprovat. 

• Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 

Requisits esportius:   

• Superació de la prova d’accés específica regulada i convocada pel departament 

d’Educació. 

 

 

Altre informació important: 

• La prova d’accés es farà la setmana del 30 de novembre al 6 de desembre 

• Els curs constarà d'un total de 35 hores  

• El curs s’iniciarà el dimecres dia 23 de desembre per finalitzar el dia 4 de gener 

• Aquest curs és obligatori per poder accedir al d'Entrenador de Formació 

 

 

 
 


