
 
 
 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES 
 

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

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

 
 
CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL” 
 
Per inscriure’s en aquest curs és imprescindible fer una prova d’accés de caràcter obligatori. 
(S’adjunta calendari de les diferents proves d’accés – Annex I) 
 
El pagament de la prova d’accés el podeu fer directament per internet a: 
 
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés: 
 
http://www.cat365.net/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_1.htm?ruta
=/Channels/Autors/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_0&D=1&MA=1
&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&NomUA=&PCgNomUA=&SCgNomUA=&No
mVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1 
 
 
abans del dia 24 de maig. 
 
Preu prova d’accés: 49,25 € 
 
Un cop fet el pagament de la prova d’accés amb la còpia del resguard de la mateixa podeu fer la 
inscripció al curs que desitgeu (S’adjunta previsió de cursos – Annex II) al Comitè Tècnic de l’FCBQ o 
bé a les diferents Representacions Territorials, presentant tota la documentació que s’adjunta en 
l’Annex III. 
 
Termini d’inscripció: Dimarts, 25 de maig de 2010 
 
Preu: 155,00 € 
 

Matrícula de 3.5 crèdits del Bloc Específic..................................................................42,50 € 
Assegurança escolar.....................................................................................................1,12 € 
Tramitació, material didàctic, instal·lacions, expedició dels certificats i varis............111.38 € 

 
                                                                                                                                             155,00 € 
 
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a compte dels cursos a l’FCBQ d’Iniciació 
abans del dilluns dia 26 d’abril, hauran de presentar tota la documentació i pagar la diferència 
del preu del curs, a l’FCBQ (Rambla Guipúscoa, 27 – 08018 Barcelona) 
 
 
CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ EN FORMACIÓ AL BASQUETBOL” 
 
Tots els alumnes que vulguin fer la inscripció en el curs de Formació i van realitzar el curs d’Iniciació 
de l’FCBQ a l’Estiu 2009 hauran de presentar la següent documentació: 

• 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. 
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• Certificat del curs de “Certificació d’Iniciació al Basquetbol”. 
• Sol·licitud de validació d’aprenentatges per part d’Educació. 

o http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/entrenadors/sollicitudvalidacio.pdf 
• Així com tota la documentació que s’adjunta en l’Annex III. 

Els alumnes que van realitzar el curs d’Iniciació a l’FCBQ abans de l’Estiu de 2009, hauran 
d’inscriure’s i realitzar una prova d’accés de caràcter obligatori. 
 (S’adjunta calendari de les diferents proves d’accés – Annex I) 
 
El pagament de la prova d’accés el podeu fer directament per internet a: 
 
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés: 
 
http://www.cat365.net/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_1.htm?ruta
=/Channels/Autors/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_0&D=1&MA=1
&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&NomUA=&PCgNomUA=&SCgNomUA=&No
mVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1 
 
 
abans del dia 24 de maig. 
 
Preu prova d’accés: 49,25 € 
 
Un cop fet el pagament de la prova d’accés amb la còpia del resguard de la mateixa podeu fer la 
inscripció al curs que desitgeu (S’adjunta previsió de cursos – Annex II) al Comitè Tècnic de l’FCBQ o 
bé a les diferents Representacions Territorials, presentant tota la documentació que s’adjunta en 
l’Annex III. 
 
Termini d’inscripció: Dimarts, 25 de maig de 2010 
 
Preu: 250,00 € 
 

Matrícula de 5.5 crèdits del Bloc Específic..................................................................59,50 € 
Assegurança escolar.....................................................................................................1,12 € 
Tramitació, material didàctic, instal·lacions, expedició dels certificats i varis............189,38 € 

 
                                                                                                                      250,00 € 
 
Tots/es els/les alumnes que han fet el pagament a compte dels cursos a l’FCBQ de Formació 
abans del dilluns dia 26 d’abril, hauran de presentar tota la documentació i pagar la diferència 
del preu del curs, a l’FCBQ (Rambla Guipúscoa, 27 – 08018 Barcelona) 
 
 
CURS D’ENTRENADOR/A EN CATEGORIA SÈNIOR EN BASQUETBOL 
 
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 09-10, 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 10-11, tenint 
l’obligació de fer el curs durant la mateixa i un cop l’FCBQ el convoqui. 
 
Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Comitè Tècnic de l’FCBQ a través del email 
formacio@basquetcatala.cat 
 

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 el 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, 30 d’abril de 2010 
 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 



ANNEX I 
 

CALENDARI DE LES DIFERENTS PROVES D’ACCÉS 
 
 

 
EFTE Escola Catalana de l'Esport 

 
Dia i hora: dilluns, 7 de juny a les 15 hores 
Direcció: C/ Sant Mateu, s/n – Esplugues de Llobregat 

 
Institut Jaume Callís 

 
Dia i hora: dimarts, 8 de juny a les 16 hores 
Direcció: Avda. Olímpia, 2 – Vic 

 
Institut Quercus 

 
Dia i hora: dijous, 10 de juny a les 17,30 hores 
Direcció: Avda. Montserrat, 91-95 -  Sant Joan de Vilatorrada 

 
 
Institut Pere Alsius i Torrent 

 
Dia i hora: divendres, 11 de juny a les 18 hores 
Direcció: C/ Sardana, 17 – Banyoles 

 
Institut Alexandre Satorras 

 
Dia i hora: dissabte, 12 de juny a les 9 hores 
Direcció: Avda. del Velòdrom, 73 – Mataró 

 
Institut Joan Oró 

 
Dia i hora: dilluns, 14 de juny a les 16 hores 
Direcció: Ctra. Saragossa km. 464,2 - Lleida 

 
Institut Cal·lípolis 

 
Dia i hora: dimecres, 16 de juny a les 16 hores 
Direcció: Complexe Educatiu de Tarragona - Autovia de Salou, s/n – Tarragona 

 
 
Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu 

 
Dia i hora: dissabte, 19 de juny a les 15,30hores 
Direcció: Avda. de l’Alcalde Barnils, 3-5 – Sant Cugat del Vallès 

 
Institut Milà i Fontanals 

 
Dia i hora: dimarts, 22 de juny a les 16 hores 
Direcció: C/ Torrelles de Foix, s/n – Vilafranca del Penedès 

 
EFTE Escola Catalana de l'Esport (TRIBUNAL D'INCIDÈNCIES) 

 
Dia i hora: dilluns, 6 de setembre a les 16 hores  
Direcció: C/ Sant Mateu, s/n – Esplugues de Llobregat 

 
 
NOTA: Per fer la prova d’accés caldrà portar obligatòriament el DNI original. 
 



 
ANNEX II 

 
CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ D’INICIACIÓ AL BASQUETBOL” 

 
PREVISIÓ DE CURSOS 

 
 

Entitat Població Dates Horari 

AE Badalonès Badalona juliol de 17 a 20,30 hores 

AEC Collblanc-Torrassa L'Hospitalet de Llobregat del 05 al 16 de juliol de 18 a 22 hores 

AEE Regina Carmeli Rubí del 30 de juny al 13 de juliol de 17 a 20,30 hores 

Ajuntament de Mollet del Vallès Mollet del Vallès del 05 al 20 de juliol de 18 a 21 hores 

Bàsquet Sant Boi Sant Boi de Llobregat del 05 al 16 de juliol de 18 a 21,30 hores 

CB Caldes Caldes de Montbui del 28 de juny al 13 de juliol de 18 a 21 hores 

CB Hortonenc Sant Llorenç d'Hortons  Juliol Tarda-nit  

CB Sant Andreu Sant Andreu de la Barca  juliol  Tarda-nit 

CB Tordera Tordera del 28 de juny al 9 de juliol de 18 a 22 hores 

CB Vic Vic del 6 al 23 de juliol de 18 a 22 hores 

FCBQ - CES Barcelona del 4 al 14 de juliol de 18 a 22 hores 

Col·legi La Seda de Barcelona Barcelona  Juliol  Tarda-nit 

Consell Esportiu de l'Alt Penedès Vilafranca del Penedès del 12 al 17 de juliol 
Dll-dv de 16 a 20 hores 
Ds de 9 a 13 i de 16 a 21 hores 

CB Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes Del0 5 al 16 de juliol de 18 a 21 hores 

El Masnou Basquetbol El Masnou del 12 al 17 de juliol de 15 a 21,30 hores 

FCBQ Barcelona del 28 de juny al 9 de juliol de 10 a 13,30 hores 

FCBQ Barcelona del 28 de juny al 9 de juliol de 15 a 18,30 hores 

FCBQ – Delegació Comarques Centrals Manresa del 19 al 26 de juliol 
de 10 a 13 hores 
de 15 a 18 hores 

FCBQ – RT Girona Girona juny-juliol de 19 a 22 hores 

FCBQ – RT Girona Blanes juny-juliol de 19 a 22 hores 

Gramenet Basquet Club Santa Coloma de Gramenet del 28 de juny al 9 de juliol de 18,30 a 22 hores 

FCBQ – RT Lleida Lleida setembre horari de tarda-nit 

FCBQ – RT Tarragona Terres de l'Ebre del 30 de juny al 12 de juliol de 18 a 22 hores 

FCBQ – RT Tarragona Tarragona del 30 de juny al 12 de juliol de 18 a 22 hores 

 
Mes informació a www.basquetcatala.cat 
 
Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termini d’inscripció no reuneix el mínim dels 
alumnes requerits. 
 
 



ANNEX II 
 

CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ EN FORMACIÓ AL BASQUETBOL” 
 

PREVISIÓ DE CURSOS 
 

 
Entitat Població Dates Horari 

AE Badalones Badalona juliol de 17 a 20,30 hores 

AE MVP Cervelló Santa Coloma de Cervelló Juliol  Tarda-nit 

AEE Regina Carmeli Rubí del 14 al 30 de juliol de 17 a 21,15 hores 

Bàsquet Sant Boi Sant Boi de Llobregat del 05 al 22 de juliol de 17 a 21 hores 

CB Canet Canet de Mar 2a quinzena juliol 
de 9 a 13 hores 
de 15 a 19 hores 

CB Santa Perpètua Santa Perpètua de la Moguda Juliol  Tarda-nit 

CB Sitges Sitges del 5 al 16 de juliol de 16 a 21 hores 

CB Tordera Tordera del 28 de juny al 9 de juliol de 18 a 22 hores 

CB Vic Vic del 6 al 23 de juliol de 18 a 22 hores 

CE Escola del Carme Sabadell Juliol  Tarda-nit 

FCBQ - CES Barcelon – Nita del 4 al 21 de juliol de 18 a 22 hores 

El Masnou Basquetbol El Masnou del 12 al 17 de juliol 
de 9 a 14 hores 
de 16 a 20 hores 

FCBQ Barcelona - Intensiu del 30 de juny al 14 de juliol 
de 10 a 13 hores 
de 15 a 18 hores 

FCBQ – Delegació 
Comarques Centrals Manresa - Concentració 

dissabte, 10 de juliol 
del 17 al 24 de juliol 

de 9 a 13 hores 
de 16 a 21 hores 

FCBQ – RT Girona Girona juny-juliol de 19 a 22 hores 

FCBQ – RT Girona Santa Coloma de Farners juny-juliol de 19 a 22 hores 

Gramenet Basquet Club Santa Coloma de Gramenet del 28 de juny al 22 de juliol de 19,30 a 22,30 hores 

FCBQ – RT Lleida Lleida Juliol Intensiu 

FCBQ – RT Tarragona Terres de l'Ebre del 30 de juny al 12 de juliol de 18 a 22 hores 

FCBQ – RT Tarragona Tarragona del 30 de juny al 12 de juliol de 18 a 22 hores 

 
Mes informació a www.basquetcatala.cat 
 
Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termini d’inscripció no reuneix el mínim dels 
alumnes requerits. 
 
 



 
ANNEX III 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 
 

• Full d’inscripció de l’FCBQ (Cal emplenar obligatòriament tots els camps). 
o http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/entrenadors/sollicitudinscripcio.pdf 

 
• Pagament del curs corresponent. 

 
• Full de preinscripció del Departament d’Educació degudament emplenat. 

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

• Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual). 
 

• 4 Fotografies (mida carnet). 
 

• Fotocòpia de la certificació de la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis previs 
o de la qualificació de la prova d’accés. 

 
o Requisits acadèmics: 

� Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) 
(VEURE CIRCULAR. 27) 
http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/circulars/2009-
2010/27-AMPLIACIO%20CIRCULAR%20N.%2025.pdf 

� Certificació del 2n. Curs del BUP aprovat. 
� Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 
• Fotocòpia del full d’inscripció de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva 

amb el comprovant del pagament. 
 

• 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 

complementària que cobreixi l’assistència mèdica en cas d’accident. Cal portar una 
fotocòpia d’algun document on consti el 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: 

o Fotocòpia del Llibre de Família (pàgina dels pares/tutors i pàgina dels fills) o 
documents acreditatius relatius a l’estat civil. 

o 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: 
o Fotocòpia DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a. 

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

o Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a 
o Resguard de la renovació del DNI. En el moment de la matrícula caldrà presentar el 

DNI renovat amb la nova adreça. 
 
NOTA: El primer dia de curs tots els alumnes hauran de presentar de forma obligatòria el 
document que acredita que han superat la prova d’accés (Aquest document el poden recollir 
en el mateix lloc on hagin realitzat la prova). 
 
 

 


