
 

 

 
 
 
 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES  
 

 
- CURSOS D’ENTRENADORS ADAPTATS A LA LEGISLACIÓ VIG ENT 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 BASQUE TBOL” - (3,5 CRÈDITS)  
 
 
Lloc de celebració: diferents localitats. Pendents de determinar. Es penjaran a web de la FCBQ. 
 
Dates del celebració: Tots els cursos es celebraran entre el 04 i el 22/07, en diferents dies i horaris, 

depenent del lloc de celebració. 
 
Termini d’inscripció: 15/06/2011 

al Comitè Tècnic de l’FCBQ o bé a les diferents Representacions Territorials de 
la FCBQ.   

  
Preu:   160,00€ 

Matrícula de 3.5 crèdits del Bloc Específic 42,50 € 
Assegurança escolar 1,12 € 
Tramitació, material didàctic, instal·lacions,  expedició dels certificats i varis 116.38 € 

 
Requisits: 
 
 - Prova específica d’accés a l’especialitat esportiva  de caràcter obligatori.  Per inscriure’s en 

aquest curs és imprescindible superar una prova d’accés. Els dies i llocs de celebració de les 
diferents proves d’accés les podreu trobar a la pàgina d’Ensenyament: 

 
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés 

 
 on també podreu realitzar la corresponent sol·licitud d’inscripció i  pagament. 
 
 Termini d’inscripció a la prova d’accés: del 2 al 23/05/2011  
 

Preu prova d’accés: 49,25 € 
 

- Documentació.   
 

• fotocòpia del full d’inscripció a la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva. 
• comprovant de pagament d’inscripció a la prova específica d’accés. 
• tota  la documentació que es detalla en l’Annex I d’aquesta circular. 

 
Els alumnes que hagin efectuat a la FCBQ un pagamen t a compte per qualsevol dels cursos 
d’Iniciació, hauran de presentar tota la documentac ió sol·licitada i pagar la diferència del preu 
total del curs.  
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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=&NomVC=&PCg


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
CURS D’ESTIU DE “CERTIFICACIÓ EN FORMACIÓ AL BASQUE TBOL” -  (5,5 CRÈDITS) 
 
 
Lloc de celebració: diferents localitats. Pendents de determinar. 
 
Dates del celebració: Tots els cursos es celebraran entre el 04 i e 22/07, en diferents dies i horaris, 

depenent del lloc de celebració. 
 
Termini d’inscripció: 15/06/2011 

al Comitè Tècnic de l’FCBQ o bé a les diferents Representacions Territorials de 
la FCBQ.   

  
Preu:   258,00€ 

Matrícula de 5.5 crèdits del Bloc Específic 59,50 € 
Assegurança escolar 1,12 € 
Tramitació, material didàctic, instal·lacions,  expedició dels certificats i varis 197,38 € 

 
Documentació: 
 

• fotocòpia de la certificació 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. 

• fotocòpia de la Certificació del curs de “Certificació d’Iniciació al Basquetbol”. 
• tota la documentació que es detalla en l’Annex I d’aquesta circular. 

 
 

 
 Els alumnes que van realitzar el curs d’Iniciació a  l’FCBQ abans de l’Estiu de 2009 , hauran de 

superar la prova específica d’accés de caràcter obligatori. Els dies i llocs de celebració de les 
diferents proves d’accés les podreu trobar a la pàgina d’Ensenyament: 

 
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés 

 
 on també podreu realitzar la sol·licitud d’inscripció i el pagament de la prova d’accés. 
 
 Termini d’inscripció a la prova d’accés: del 2 al 23/05/2011  
 

Preu prova d’accés: 49,25 € 
 

A més a més, hauran d’entregar la següent documentació: 
 

• fotocòpia del full d’inscripció a la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva 
• comprovant de pagament d’inscripció a la prova específica d’accés 
• fotocòpia del Diploma del curs d’Iniciació al Basquetbol. 
• Sol·licitud de validació d’aprenentatges per part d ’Educació  
• Tota la documentació que s’adjunta en l’Annex I. 
 

 
 
Els alumnes que hagin efectuat a la FCBQ un pagamen t a compte per qualsevol dels cursos de 
Formació, hauran de presentar tota la documentació sol·licitada i pagar la diferència del preu total 
del curs.  
 
 

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=&NomVC=&PCg


 

 

 
 

 
 
 
 
CURS D’ENTRENADOR/A EN CATEGORIA SÈNIOR EN BASQUETB OL 
 
En principi no està previst que es faci cap curs d’aquest nivell durant el proper estiu. 
 
Tots/es els/les entrenadors/es autoritzats per entrenar equips de Categoria Sènior per a la present 
Temporada 2010-2011, i han fet el pagament a compte a aquesta Federació pel curs d’entrenador de 
Categoria Sènior, se’ls prorrogarà l’autorització per a la Temporada 2011-2012, tenint l’obligació de fer el 
curs durant la mateixa i un cop l’FCBQ el convoqui. 
 
Per qualsevol dubte contactar amb el Comitè Tècnic de l’FCBQ: formacio@basquetcatala.cat  
 
 
 
 

Important  
 

En tots els cursos és obligatòria l’assistència a c lasse. 
 
Qualsevol curs es pot suspendre si el dia del termi ni d’inscripció no reuneix el 
mínim d’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. 
 
Tota la documentació necessària per fer la inscripció als cursos es pot recollir al Comitè Tècnic 
d'aquesta Federació Catalana de Basquetbol, a les S ecretaries de les Representacions Territorials  
o bé es pot baixar de la pàgina web de la Federació : www.basquetcatala.cat   
 

Barcelona, 15 d’abril de 2011 
 
 

 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 

 
 



 

 

 
ANNEX I 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 
 
 
 
 
 

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

 
• Pagament del curs corresponent. 

 
• Fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual).  

 
• 4 Fotografies (mida carnet). 

 
• Fotocòpia de la Titulació Acadèmica. 

Només els alumnes del Curs de “Certificació d’Inici ació” i els alumnes del curs de 
“Certificació de Formació” que van cursar el curs d ’Iniciació abans de l’estiu 2009.  

 
o 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 general als cicles f ormatius de grau mitjà. 

 
• 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 TSI, 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/NI E: 

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:  Els  alumnes inscrits a un Curs de “Certificació d’Inici ació” i els alumnes que van cursar 

el curs d’Iniciació abans de l’estiu 2009 inscrits a un curs de “Certificació de Formació”, 
hauran de presentar obligatòriament, el primer dia de classe, el document acreditatiu 
d’haver superar la prova d’accés i la certificació de les notes d’Eso aprovades.  

 
 




