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1. INTRODUCCIÓ 

 

La Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals, adquirides per 

experiència laboral, professional o bé per formació específica a l’estranger, és un 

procés mitjançant el qual s'atorga a una persona candidata una acreditació oficial, 

prèvia avaluació de les seves competències professionals. 

 

L’objectiu que persegueix el procediment d'avaluació i acreditació és: 

 

 Avaluar les competències professionals adquirides a través de l'experiència 

laboral o professional  i altres vies no formals de formació. 

 Acreditar oficialment les competències professionals per donar-li validesa a tot 

el territori de l'Estat 

 

Un cop superat el test de certificació es pot rebre llicència federativa per exercir com a 

entrenador/a d’un equip de categoria PreMinibàsquet fins a un equip de categoria 

Minibàsquet (inclosa). A més, es podrà tenir accés al Curs de Formació (1r nivell 

federatiu) de la Federació Catalana de Basquetbol. 

 

2. REQUISITS PER INSCRIURE’S 

 

Per sol·licitar la Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals, les 

persones aspirants han de ser majors d’edat, no tenir una acreditació oficial de la 

Federació Catalana de Basquetbol o la Federación Española de Baloncesto i reunir 

una o més de les següents descripcions: 

 

 Experiència formativa: titulació d’entrenador expedida per una federació de fora 

de l’Estat o bé per la FIBA 

 Experiència laboral: haver entrenat en clubs de fora de l’Estat. 

 Experiència com a esportista professional: haver jugat de manera continuada 

en una de les següents lligues: 

o 2 temporades completes a l’ACB o a la Lliga Femenina. 

o 5 temporades completes a les Lligues LEB  o Lliga Femenina 2. 
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3. MÈTODE I SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 

Per tal d’obtenir el Certificat de Competències Bàsiques per a Professionals caldrà:  

 Aprovar el test de capacitació a través de l’Aula Virtual d’Entrenadors. Cada 

aspirant disposa de dues convocatòries. En cas de suspendre (qualificació 

inferior a 5) en 2a convocatòria l’aspirant s’haurà de matricular al curs de Nivell 

0 per tal de sol·licitar llicència d’entrenador a la Federació Catalana de 

Basquetbol. 

 La qualificació del test serà APTE o NO APTE. 

 En cas de no realitzar el test la qualificació serà un 0. 

 L’aspirant té dret a revisió del test posterior a la 1a convocatòria, la qualificació 

en 2a convocatòria no comptarà amb revisió. 

 

4. NORMATIVA DEL CURS 

 L’accés als continguts per tal de preparar el test de certificació estarà 

disponible en català, com a llengua vehicular de la Federació Catalana de 

Basquetbol, i en castellà. 

 L’aspirant disposa de 30 dies des de l’accés a l’Aula Virtual d’Entrenadors per a 

realitzar el test de certificació. En cas de no realitzar-lo en el termini indicat es 

donarà per no superat el test. Si l’aspirant, davant d’una situació de força 

major, (defuncions familiars, malalties personals o altres excepcionalitats) no 

pot realitzar-lo dins el termini establert, caldrà que ho notifiqui mitjançant correu 

electrònic a formacio@basquetcatala.cat tot adjuntant un justificant oficial 

d’absència.   

 L’FCBQ determinarà la validesa del justificant  i si l’aspirant té o no dret a fer el 

test de certificació en una altra convocatòria i se li contemplarà la inscripció i 

pagament que ja ha efectuat. En cap cas es retornen els diners   

 L’aspirant tindrà a la seva disposició un assessor de l’FCBQ per tal de 

consultar tots els dubtes o incidències que tingui. 

mailto:formacio@basquetcatala.cat
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 Una vegada obtingut el certificat es permetrà exercir com a entrenador/a d’un 

equip de categoria PreMinibàsquet fins a un equip de categoria Minibàsquet 

(inclosa). 

5. NORMATIVA PER A L’ASPIRANT 

 

 L’aspirant ha de mostrar respecte vers els companys i el professorat. 

 L’aspirant ha de disposar de connexió a Internet per tal de realitzar el test de 

capacitació a través de l’Aula Virtual d’Entrenadors. 

 L’aspirant es dona per informat que la via de comunicació de la temporalització 

de la certificació (horaris, revisió d’exàmens, exàmens de 2a convocatòria...) i 

de les activitats que organitza l’ FCBQ (clínics, tallers de formació, cursos...) és 

la pàgina web i l’Aula Virtual d’Entrenadors. 

 Està prohibit fer i/o difondre imatges i/o informació específica del curs a través 

de qualsevol xarxa social. 

 En cas de no superar el test (1a i/o 2a convocatòria) l’aspirant perdrà aquesta 

opció de Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals. 

 En cas d’incomplir aquesta normativa, l’aspirant perdrà el dret de poder obtenir 

el certificat, havent-se de matricular en futures convocatòries del Curs de Nivell 

0. 

 

6. HABILITACIÓ  i OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA 

 

Un cop superat el test de Certificació de Competències Bàsiques per a  Professionals 

l’aspirant pot demanar una habilitació per obtenir llicència d’entrenador des de 

Categoria Pre Minibàsquet fins a Sènior (incloses). Excepte Cadet Preferent, Júnior 

Preferent, 2a Catalana, 1a Catalana i Copa Catalunya 

 

L’entrenador/a que ho desitgi podrà matricular-se al Curs de Formació (1r nivell 

federatiu). 
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7. PREU DE LA CERTIFICACIÓ 

 

El preu d’accés al test de Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals 

és de 90€. 

 

8. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

 

La inscripció s’ha de sol·licitar enviant un mail a formacio@basquetcatala.cat indicant 

en l’assumpte “Inscripció a la Certificació de Competències Bàsiques per a 

Professionals”. El Comitè Tècnic especificarà tota la documentació que cal presentar 

per poder acreditar l’experiència i formalitzar la inscripció. 

 

9. REALITZACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 

 

El test de Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals es realitzarà a 

l’Aula Virtual d’Entrenadors entrenadors.basquetcatala.cat. 

 

10. AULA VIRTUAL D’ENTRENADORS (AVE) 

 

L’Aula Virtual d’Entrenadors (AVE) és l’espai virtual a partir del qual es desenvolupa el 

test de Certificació de Competències Bàsiques per a Professionals. 

 

Per accedir a l’AVE cal anar a l’Aula Virtual d’Entrenadors 

www.entrenadors.basquetcatala.cat i entrar amb l’usuari i contrasenya que es facilitarà 

des de l’FCBQ durant la presentació del curs. 

 

A l’AVE, l’aspirant trobarà tota la informació i documentació relacionada amb la 

certificació (continguts, articles, vídeos, qualificacions, revisió d’exàmens i 2a 

convocatòria...). 

 

A més, l’aspirant podrà respondre enquestes i tests i accedir a un seguit de material 

complementari que pugui ser del seu interès (bibliografia, vídeos, articles...). 

 

 

mailto:formacio@basquetcatala.cat
http://www.entrenadors.basquetcatala.cat/
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11. VIES DE COMUNICACIÓ 

 

L’FCBQ estableix els següents canals de comunicació, on s’informarà de tots els 

aspectes rellevants del curs: dates,  llocs de realització, documentació i procés 

d’inscripció...  

 

 Pàgina web Comitè Tècnic. www.fcbqtecnic.com 

 Aula virtual d’entrenadors. http://entrenadors.basquetcatala.cat 

 Pàgina web FCBQ.  www.basquetcatala.cat    

 Xarxes socials: @FCBQtècnic  

 WhatsApp: 660 02 00 29 

 Canal de You Tube: Tècnic TV 

http://www.fcbqtecnic.c/
http://entrenadors.basquetcatala.cat/
http://www.basquetcatala.cat/

