
PAUTES PER ENTRENAR JUGADORS/ES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

FCBQ

ESTRUCTURA DEL CURS

- PART NO PRESENCIAL (25 hores).

Aquesta part es desenvolupa, en la seva totalitat, a través de l’AVE (Aula Virtual d’Entrenadors).

- PART PRESENCIAL (4 hores). 

Aquesta part es desenvolupa a través del taller de formació específic al curs: “Taller de Pautes per entrenar jugadors/
es amb Necessitats Educatives Especials (NEE)”. 

- EXAMEN FINAL (1 hora).

OBJECTIUS

- Generar coneixement i reflexió sobre les pautes a seguir per a entrenar jugadors o jugadores amb Necessitats     
  Educatives Especials (NEE) tractant les següents discapacitats o trastorns: Discapacitat auditiva, Discapacitat        
  visual, TEA, TDAH, Discapacitat motora i Síndrome de Down.

- Sensibilitzar i prendre consciència de la importància d’atendre la diversitat. 

- Conèixer i compartir propostes i formes de treballar de les persones assistents al taller (part presencial).

CONTINGUTS

- Discapacitat visual.

- Discapacitat auditiva.

- Síndrome de Down.

- TDAH - Trastorn per a dèficit d’atenció i hiperactivitat.

- TEA: trastorn de l’espectre autista.

- Discapacitat motora. 

 

Ens pots trobar:  

Espai web: www.fcbqtecnic.com Twitter: FCBQtècnic Instagram: fcbqtecnic Whats App: 660020029



PAUTES PER ENTRENAR JUGADORS/ES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

FCBQ

ESTRUCTURA CURS

- PART NO PRESENCIAL - OBERT ANUALMENT.

- Dues setmanes avanç de la “Quarta convocatòria - Part Presencial i Examen Final”, des de la data        
  d’inscripció, serà l’última en la qual podran ser evaluats de la Part No Presencial.

- Per poder fer l’examen cal tenir totes les TAQ’s fetes i corregides, han d’estar enviades com a mínim,   
  dues setmanes abans de la la convocatòria de l’Examen Final.

- PART PRESENCIAL - TALLER (NADAL / ESTIU / SETEMBRE). 

- Nadal, Estiu i Setembre són els tres moments de l’any on hi haurà convocatòria. 
  
- La Quarta convocatòria des de la data d’inscripció és l’última en la qual podran aprovar tot el curs i per  
  tant optar a les 30h de pràcticum dels Cursos d’Entrenador de Nivell 1 i/o Nivell 2. 

- EXAMEN FINAL - (NADAL / ESTIU / SETEMBRE). 

- Nadal, Estiu i Setembre són els tres moments de l’any on hi haurà convocatòria. 

- La Quarta convocatòria des de la data d’inscripció és l’última en la qual podran aprovar tot el curs i per  
  tant optar a les 30h de pràcticum dels Cursos d’Entrenador de Nivell 1 i/o Nivell 2. 

- Per poder fer l’examen cal tenir totes les TAQ’s fetes i corregides, han d’estar enviades com a mínim,   
  dues setmanes abans de la la convocatòria de l’Examen Final.

- En cas que no hagin acabat tot el curs hauran de tornar a fer el curs en la seva totalitat i per tant fer el     
  pagament  d’aquest de nou.

DURADA DEL CURS EN FUNCIÓ DEL MOMENT D’INSCRIPCIÓ

- El curso està plantejat per acabar-lo, en un any com a mínim, des del moment de la inscripció i com a màxim amb    
  un any i mig. 

- Si a la quarta convocatòria no s’ha acabat el Curs d’Especialització, l’alumne  podrà seguir 
  visualitzant el contingut del curs, però no podrà ser evaluat i en cap cas se li contaràn les hores de practicum.

Ens pots trobar:  

Espai web: www.fcbqtecnic.com Twitter: FCBQtècnic Instagram: fcbqtecnic Whats App: 660020029


