
 

 

FORMACIÓ TÈCNICS 

 

Enguany, la Federació Catalana d’Atletisme té la intenció d’organitzar els dies 27, 

28, 30 de desembre i 02, 03 i 4 de gener, a les instal·lacions de la Joventut 

Atlètica Sabadell (Estadi Municipal “Josep Molins” Camí de Can Quadres, 190 – 08204 

Sabadell), un nou CURS DE FORMADORS. 

Atenent a la LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport es 

detalla la diferència entre monitor i entrenador esportiu: 

Article 4. Els animadors o monitors esportius professionals 

1. La professió d'animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional 

d'un esport determinat permet fer funcions d'instrucció esportiva, formació, 

animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres funcions 

anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest esport, si aquesta 

pràctica no va enfocada a la competició esportiva. 

Article 5. Els entrenadors professionals 

1. La professió d'entrenador o entrenadora professional d'un esport determinat 

permet fer l'entrenament, la selecció, l'assessorament, la planificació, la 

programació, la direcció, el control, l'avaluació i el seguiment d'esportistes i 

d'equips, i funcions anàlogues, amb vista a la competició. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2008/04/23/3


 

 

És per això que la Federació Catalana d’Atletisme vol atendre a les necessitats dels 

Clubs d’Atletisme de Catalunya proporcionant una formació de qualitat per a 

l’exercici de la professió de MONITOR ESPORTIU EN ATLETISME. 

Així doncs es crea un nou format de CURS de FORMADORS amb les següents 

característiques: 

 Per a superar el curs s’haurà d’assistir presencialment a totes les 

assignatures i superar una avaluació de les assignatures en forma de treball. 

 El curs tindrà una formació lectiva de 48 hores presencials i es desenvoluparà 

en horari intensiu de 9.00 h. a 13.30 h. i de 15.00 h a 19.30 h.  

 S’hauran de realitzar 150h de pràctiques en un club d’Atletisme acreditades i 

signades per un representant de la entitat amb titulació de Tècnic Superior en 

Atletisme o Graduat/Llicenciat en CAFE + Entrenador Nacional d’Atletisme 

(RFEA). 

Amb aquest tres requisits superats, la FCA iniciarà els tràmits pertinents per a la 

inscripció dels titulats amb el CURS de FORMADORS al ROPEC (Registre Oficial de 

Professionals de l’Esport de Catalunya) amb la condició de MONITORS ESPORTIUS. * 

Recordem que en cap cas aquest registre capacita als professionals per a la gestió de 

competicions.  

Els interessats en la realització d’aquest curs hauran d’inscriure amb data límit de 

19 de Desembre, fent arribar els impresos originals per mail a david@fcatletisme.cat 

El nombre màxim de places és de 40.  

En cas de que hi hagi més inscrits, per ordre d'inscripció, aquest passarien a una llista 

d'espera on tindrien prioritat de cara els propers cursos que s'organitzin. 

Els antics alumnes dels Cursos de Formadors també poden participar en aquest curs 

fent una inscripció per fer el curs sencer, de cara a la preparació de la posterior 

prova de competències.. 

Amb totes aquestes condicions, el Curs de Formadors passa a ser una formació més 

complerta i tant si s’escull una via o l’altra, la matèria és la mateixa per a tothom. 

Aquesta dualitat fa que en el moment de la inscripció s’ha d’indicar quina via vols 

realitzar i si s’és alumne nou o antic, doncs hi ha preus diferenciats per a cada opció. 

 



 

 

Els preus són: 

 Nou alumne Curs sencer 140.00 €. 

 Antic alumne Curs sencer 90.00 €. 

L’ingrés s’haurà de realitzar a: 

IBAN ES96 0182 4618 1502 0007 8901 – BBVA a nom de la Federació Catalana 

d’Atletisme indicant nom i cognoms i “Curs Formadors”.  

El pagament s’efectuarà un cop la FCA comuniqui als inscrits la confirmació oficial de 

la realització del curs i en el termini de temps que figurarà en l’esmentat comunicat 

que es farà via correu electrònic, amb data màxima del 19 de Desembre.  

El resguard del pagament s’haurà d’enviar via mail a david@fcatletisme.cat 

La Federació Catalana d’Atletisme tramitarà de forma gratuïta per a la temporada 

2020 la llicència federada catalana de MONITOR D’ATLETISME a tots aquells alumnes 

que hagin superat el curs. 

UN COP CONFIRMADA LA CELEBRACIÓ DEL CURS, EN UN TERMINI DE 48 HORES 

S’HAURÀ DE PRESENTAR EL RESGUARD D’INGRÉS DE LA MATRÍCULA 

Un cop adquirida aquesta condició de Monitors, tots els alumnes que superin el curs 

podran aprofitar els coneixements adquirits per tal d’enllaçar els mateixos amb els 

estudis oficials de Tècnic de Grau Mitjà especialista en Atletisme. 

D’acord amb la Conselleria d’Ensenyament i l'Escola Catalana de l’Esport, es 

permetrà a tots els alumnes que superin el Curs presentar-se a una prova de 

competències en el moment en que es matriculin al Cicle Formatiu. D’aquesta 

manera, si se superen els exàmens, aquest alumnes podran acreditar els 

coneixements del Bloc Específic del Cicle Inicial d’aquests estudis, estalviant-se 

duplicitats en la formació. Aquesta prova de competències es realitzarà al mes de 

Juny de 2020 i engloba TOTES LES ASSIGNATURES DEL CURS DE FORMADORS, 

EXCEPTE LLANÇAMENTS QUE S’HAURÀ DE CURSAR AL CICLE INICIAL. 

Tanmateix, els alumnes podran acreditar LES HORES DE FORMACIÓ PRÀCTICA 

REALITZADES, ESTALVIANT-SE REALITZAR-LES DE NOU. 

Detallem quadre resum amb la formació realitzada i la pendent de realitzar en el cas 

de voler completar la formació de Tècnic de Grau Mitjà especialista en Atletisme: 

mailto:david@fcatletisme.cat


 

 

Formació a realitzar titulats amb Curs de Formadors 

  Curs de Formadors 
Cicle Inicial: 

Tècnic de Grau 
Mitjà 

Cicle Final: Tècnic de Grau 
Mitjà 

Hores de 
Formació 
Específica 

(Aula + 
Treball No 
Presencial) 

48h Presencials + 
Treball per superar 
cada assignatura 

16h de 
Llançaments + 

Exàmens prova de 
competències 
(Mes de Juny-

Juliol) 

Mòduls bloc específic (245 
hores, de Març a Maig format 

Dv-Ds-Dg) 
• Perfeccionament Tècnic en 

Salts (45 hores)• 
Perfeccionament Tècnic en 

Llançaments i Proves 
Combinades  (55 hores) • 

Reglament (15 hores)• 
Entrenament Condicional en 

l’Atletisme (40 hores)• 
Organització de l’Atletisme (20 
hores)• Atletisme Adaptat (20 

hores)•  

Hores de 
Formació 

BLOC 
COMÚ 

X 

Mòduls bloc comú 
(80 hores, 

diversos formats 
durant tot l'any) 

• Bases del 
Comportament 

Esportiu (30 
hores) • Primers 
Auxilis (30 hores)              
• Activitat Física 

Adaptada i 
Discapacitat (10 

hores)                                                   
• Organització 
Esportiva (10 

hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores, 
diversos formats durant tot 

l'any) 
• Bases de l’Aprenentatge 

Esportiu (60 hores)    • Bases de 
l’Entrenament Esportiu  (70 
hores)  • Esport Adaptat i 

Discapacitat (20 hores)         • 
Organització i Legislació 

Esportiva (20 hores) • Gènere i 
Esport (10 hores) 

Hores de 
Formació 
Pràctica 

150h 

Reconegudes Curs 
de Formadors                   
(ECE demana 

115h) 

• Formació Pràctica (150 hores)  

 

En acabar el Curs de Tècnic de Grau Mitjà especialista en Atletisme es podrà accedir 

al ROPEC en la categoria de ENTRENADOR ESPORTIU. 



 

 

FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME 

ESCOLA D’ENTRENADORS 

CURS DE FORMADORS D’ATLETISME-2019 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

Nom: ................................................................................ 

DNI: ........................................... 

Data Naixement: .................................................................. 

Adreça: .............................................................................. 

Codi Postal: ....................... Localitat: .................................. 

Telèfon: .................................. Mòbil: .................................. 

Correu electrònic: ................................................................. 

 

SOL·LICITA 

Sigui admesa la seva matrícula en el curs que tindrà lloc els dies 27, 28, 30 de 

desembre i 02, 03 i 04 de Gener a les instal·lacions de la Joventut Atlètica Sabadell 

en la modalitat a la que faig la inscripció és: 

 

 Nou alumne Curs sencer 140.00 €. 

 Antic alumne Curs sencer 90.00 €. 

 

AQUEST FULL HAURÀ D’ESTAR OBLIGATÒRIAMENT A LA FCA ABANS DEL DIA 19 DE 

DESEMBRE. NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS SENSE AQUESTA DOCUMENTACIÓ. 


