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INTRODUCCIÓ 

 

El Curs d’especialització “pautes per entrenar a jugadors/es amb 

Necessitats Educatives Especials” és curs semi-presencial amb l’objectiu de 

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. 

La qualificació d’APTE valida un total de 30h del bloc de pràctiques dels cursos 

de formació de l’FCBQ  

1. REQUISITS PER FER EL CURS 

2. ESTRUCTURA FORMATIVA DEL CURS 

3. NORMATIVA I AVALUACIÓ DEL CURS 

4. NORMATIVA DE L’ALUMNE/A 

5. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 

6. PREU DEL CURS 

7. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

8. LLOC DE REALITZACIÓ DEL TALLER PRESENCIAL I EXAMEN 

FINAL 

9. DATES I HORARIS DEL TALLER 

10. AULA VIRTUAL D’ENTRENADORS (AVE) 

11. VIES DE COMUNICACIÓ 

12. PREGUNTES FREQÜENTS 
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1. REQUISITS PER FER EL CURS 

 

o Tenir l’edat mínima de 16 anys o tenir l’ESO (Educació Secundària 

Obligatòria) aprovada el dia en què s’inicia el curs. 

*en cas de no tenir 16 anys es pot realitzar el curs si es compleixen al llarg de l’any d’inscripció o 

si s’està cursant 4t d’ESO. 

 

2. ESTRUCTURA FORMATIVA DEL CURS 

 

 

PART NO PRESENCIAL. 25 hores. Lectura d’articles, realització de TAC 

(Treball Avaluació Continuada). Aquesta part es desenvolupa, en la seva 

totalitat, a través de l’AVE (Aula Virtual d’Entrenadors) 

o Discapacitat Auditiva (4 hores) 

o Discapacitat Visual (4 hores) 

o Discapacitat Motora (5 hores) 

o Síndrome de Down (4 hores) 

o Trastorn de l’Espectre Autista (4 hores) 

o Trastorn del Desenvolupament de l’Atenció i Hiperactivitat (4 hores) 

 

PART PRESENCIAL. 4 hores. Aquesta part es desenvolupa a través del taller 

de formació específic 

 

o Realització d’exercicis pràctics i de sensibilització, posada en comú amb 

el formador del curs (4 hores) 

 

EXAMEN FINAL. 1 hora. Realització de l’examen final 
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3. NORMATIVA  I AVALUACIÓ DEL CURS 

 

 El Curs s’impartirà en català, així com també el material. 

 S’exigirà la màxima puntualitat a la part presencial. Passats 10 minuts de 

l’inici del taller es considerarà falta d’assistència.  

 Per a poder superar la part no presencial, s’hauran de completar totes 

les TAC (Treball d’Avaluació Continuada) en els terminis establerts i amb 

una qualificació mínima de 5 cada una de les tasques. L’alumne disposa 

d’un màxim de 6 mesos per a comptar des del dia de la inscripció al curs 

per superar la part no presencial (el taller presencial i l’examen final no 

tenen límit temporal, es poden realitzar sempre).  

 Per a poder superar la part presencial d’aquest curs d’especialització, cal 

assistir al taller específic i tenir una actitud activa i participativa 

(qualificable segons la subjectivitat del professor).  

 Per a poder presentar-se a l’examen final, caldrà haver superat la part no 

presencial i la presencial. 

 Per superar l’examen final caldrà obtenir una qualificació mínima de 5. 

 La qualificació del curs d’especialització serà d’ APTE o NO APTE, en 

funció de les qualificacions obtingudes en la part presencial, no 

presencial i l’examen final. Per a poder obtenir la qualificació d’APTE 

caldrà haver superat totes les parts (no presencial, presencial i examen 

final). En cas de no haver superat una o més parts, la qualificació serà 

de NO APTE. 

 L’alumne/a té dret a un màxim de dues convocatòries d’examen final. En 

cas de suspendre la 1a convocatòria, es podrà presentar a una 2a 

convocatòria. En cas de seguir suspès en 2a convocatòria, caldrà tornar 

a abonar i realitzar el taller presencial. 
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4. NORMATIVA DE L’ALUMNE/A 

 

 L’alumne/a ha de mostrar respecte vers els companys i el professorat. 

 L’alumne ha de participar activament de la part pràctica amb la 

vestimenta adequada (roba i calçat esportiu).  

 L’alumne/a ha de portar roba i calçat esportiu en el taller de la part 

presencial del curs d’especialització.   

 L’alumne/a ha de disposar de connexió a Internet per tal de complir amb 

la part no presencial a través de l’Aula Virtual d’Entrenadors.  

 L’alumne/a es dóna per informat que la via de comunicació de la 

temporització del curs (horaris, terminis d’entrega, dates del taller 

presencial...) i d’altres activitats que organitza l’ FCBQ (clínics, tallers de 

formació, cursos...) és la pàgina web i l’Aula Virtual d’Entrenadors.  

 Està prohibit enregistrar les classes i tallers (imatge i/o àudio). 

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

través de qualsevol xarxa social. 

 En cas d’incomplir la normativa, l’FCBQ prendrà les mesures que 

consideri oportunes.  

 

5. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 

 

Un cop superada la part presencial, la no presencial i l’examen final amb una 

qualificació d’APTE, l’alumne/a pot sol·licitar el certificat de superació d’aquest 

curs d’especialització, enviant un correu a tecnic@basquetcatala.cat tot 

especificant les següents dades: nom, cognoms, DNI, telèfon de contacte i 

adreça de correu electrònic.  

 

 

 

mailto:tecnic@basquetcatala.cat
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6. PREU DEL CURS 

 

El preu total del curs d’especialització és de 50€, que es desglossa de la 

següent manera:  

- Part no presencial: 30€ 

- Part presencial: 20€  

 

7. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

 

La inscripció a la part no presencial del curs i al taller presencial es pot fer a 

través d’ internet o de forma presencial a la seu de l’ FCBQ (Rambla 

Guipúscoa, 27. 08018. Barcelona) o a les Representacions Territorials (en 

horari d’atenció al públic) 

• Passeig d’Olot, 82, baixos. 17006. Girona 

• C/ Tarragona, 27, entl. 25005 Lleida 

• Carrer de Soler, 22. 43003. Tarragona 

• Ateneu les Bases C/ dels Cintaires cantonada C/ Balmes. 08241. 

Manresa 

A www.basquetcatala.cat a l’apartat Comitè Tècnic s’especificarà tota la 

documentació que cal presentar per poder formalitzar la inscripció. 

 

 

 

http://www.basquetcatala.cat/
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8. LLOC DE REALITZACIÓ DEL TALLER PRESENCIAL I 

EXAMEN FINAL 

 

El taller de la part presencial del curs d’especialització es realitza en diferents 

municipis d’arreu del territori català, en funció de la localitat proposada per 

l’FCBQ. 

L’ FCBQ proposarà el taller presencial com a mínim un cop per temporada. Les 

convocatòries del taller sempre seran en dates de no competició, com ara; 

Nadal (dies no festius), Setmana Santa, Estiu i Setembre. 

Posteriorment a la realització del taller presencial, sempre es realitzarà 

l’examen final.   

 

9. DATES I HORARIS DEL TALLER 

 

L’horari del taller presencial són 4 hores al matí o 4 hores a la tarda, en dies 

que són susceptibles de no tenir incompatibilitats per assistir (caps de setmana, 

jornades sense competició... 

 

10. AULA VIRTUAL D’ENTRENADORS (AVE) 

 

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

desenvolupa tota la part no presencial. 

Per accedir a l’ AVE cal accedir a www.fcbqtecnic.com a l’apartat Aula Virtual i 

entrar amb l’usuari i contrasenya que es facilitarà des de l’ FCBQ posterior a la 

seva inscripció. 

http://www.fcbqtecnic.com/


 

 

 8 

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

Curs d’Especialització (apunts, articles, vídeos, horari, qualificacions, 

temporització de les tasques i dates del taller presencial...) A més, l’alumne 

podrà participar de xats i fòrums amb els companys/es del curs, entregar 

treballs, contactar amb el seu professor per missatge, respondre enquestes i 

tests i accedir a un seguit de material complementari que pugui ser del seu 

interès (bibliografia, vídeos, articles...) 

 

11. VIES DE COMUNICACIÓ 

 

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

la informació rellevant del curs i dels tallers de la part complementaria: dates,  

llocs de realització, documentació i procés d’inscripció...  

o Pàgina web.  www.basquetcatala.cat / www.fcbqtecnic.com  

o Aula Virtual d’Entrenadors. http://entrenadors.basquetcatala.cat 

o Xarxes socials: twitter i facebook oficials de l’ FCBQ. @FCBQtècnic 

 

12. PREGUNTES FREQÜENTS 

 

1. Puc realitzar el taller presencial abans de realitzar la part no 

presencial? 

Si, es pot realitzar cada part en l’ordre que es vulgui, excepte l’examen final 

que només es podrà realitzar amb la part no presencial i presencial aprovada. 

Per tant, en cas de realitzar la part presencial abans de la no presencial, caldria 

realitzar l’examen final en una nova convocatòria.  

http://www.basquetcatala.cat/
http://www.fcbqtecnic.com/
http://entrenadors.basquetcatala.cat/
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2. Quin és  termini per a realitzar la inscripció al curs 

d’especialització? 

No hi ha termini. Es pot fer la inscripció quan es vulgui, com també el taller 

presencial. 

3. Quin és el termini per a realitzar el curs? 

El termini concret el marca el ritme de treball de cada alumne, que disposa d’un 

màxim de 6 mesos a comptar des del dia de la inscripció per a superar la part 

no presencial. 

4. Valida hores de pràctiques el Curs d’especialització? 

El fet de ser APTE en el curs valida un total de 30h del bloc de pràctiques dels 

cursos de formació de l’FCBQ  

 


