
 
 
 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES 
 
 
- CURSOS D’ENTRENADOR/A ANY 2013 
 
Si esteu interessats/es en fer el curs de primer nivell sencer heu de tenir el títol de l’ESO o equivalent 
i passar una prova física d’accés. 
 
 
1. PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS (Departament d’Ensenyament) 
 
Termini d’inscripció a la prova d’accés: entre el 3 i el 14 de maig de 2013 
 
Per més informació i per fer la sol·licitud de la prova heu de consultar la web del Departament 
d’Ensenyament: gencat.cat/ensenyament. 
 
 
2. OFERTA FORMATIVA 2013  

 
Aquests cursos es duran a terme en diferents centres educatius del Departament d’Ensenyament. Per 
tal de rebre informació i formalitzar la preinscripció i matrícula us podeu adreçar a la web de cada 
centre: 
 
Centres educatius on podeu adreçar-vos per rebre informació 
 

Preu matrícula de 6 crèdits .......................................................................................... 68 € 
Preu matrícula de 9,5 crèdits ....................................................................................... 110,50 € 

 
També us informem que per finalitzar la vostra formació acadèmica i obtenir el primer nivell del cicle 
formatiu de grau mitjà en bàsquet, heu de completar els blocs següents: 
 
Bloc comú i complementari 
Bloc específic 
Bloc de formació pràctica 
 
Per a més informació respecte al currículum formatiu podeu consultar la web del Departament 
d’Ensenyament: gencat.cat/ensenyament. 
 
 
3. TRÀMITS FEDERATIUS. FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET 

 
Paral·lelament a la teva matriculació al centre educatiu, que hagis triat, cal que t’adrecis a l’FCBQ per 
tal de realitzar els tràmits Federatius. 
 

Preu tràmit federatius formació (6 crèdits) ............................................................................. 200 €  

Preu tràmit federatiu Bloc Específic I Nivell sencer (9,5 crèdits) .......................................... 325 € 

 
Podeu realitzar els tràmits Federatius al Comitè Tècnic de l’FCBQ o bé a les diferents 
Representacions Territorials i la Delegació de les Comarques Centrals, presentant tota la 
documentació. 
 
Documentació que cal presentar: 
 

 Full amb les dades personals per l’ FCBQ  

 Fotocòpia del DNI (escanejada les dos cares) 

Nº 22 / 2012-2013 

Registre 000550 

http://www.basquetcatala.cat/noticies/817


 
 

 

 Una foto (format jpg) 

 Còpia de la preinscripció a l’institut (escanejat) 
 
Podeu enviar aquesta documentació per correu electrònic  a tecnic@basquetcatala.cat o portar-la 
directament, al Comitè Tècnic de l’FCBQ (4a planta) o a les diferents Representacions Territorials, 
així com a la Delegació de les Comarques Centrals. 
 
 

 Formes de pagament: 
 

o Per transferència bancària al número de compte 2100 0941 28 0200171287 tot 
indicant el nom i cognoms i la població on realitzarà el curs i enviar el justificant de 
l’ingrés per correu electrònic a tecnic@basquetcatala.cat 
 

o En metàl·lic o amb taló bancari, directament, al Comitè Tècnic de l’FCBQ (4a planta) 
o a les diferents Representacions Territorials, així com a la Delegació de les 
Comarques Centrals. 

 
Termini per realitzar els tràmits federatius : divendres, 14 de juny de 2013 
 
 
 

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. 
 

 
Barcelona,10 de maig de 2013 

 
 

 
Signat l’original: Toti Mumbrú i Martínez 
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