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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES PEL CURS 

D’ENTRENADOR/A DE FORMACIÓ (1R NIVELL FEDERATIU),  DESTINADES A 
ENTRENADORES CATALANES EN POSSESSIO DEL CERTIFICAT DE NIVELL 0 

TEMPORADA ESPORTIVA 2020/21. 
 
1. Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de beques per cursar el curs de 
Formació (1r Nivell Federatiu) a distància ofert per l’FCBQ i gestionat per SENDA FORMACIÓ, a 
entrenadores de basquetbol que estiguin en possessió del títol de Nivell 0,  expedit per l’FCBQ. 
 
2. Entrenadores destinatàries i requisits mínims 

Les persones destinatàries d’aquestes beques seran dones, majors de 16 anys, que estiguin en possessió 
del certificat de Nivell 0, expedit per l’FCBQ i que reuneixin els requisits següents: 
 

 Tenir fixada la seva residència a Catalunya o bé estar entrenant un equip que participi en 
competicions de l’FCBQ 

 Estar en possessió del certificat de Nivell 0 emès per l’FCBQ entre el mes de desembre de l’any 
2013 i el mes d’octubre de l’any 2020   

 Estar inscrita en el Registre Oficial de Professionals d’Esports de Catalunya (ROPEC). 

 Presentar el certificat negatiu del Registre Central de delictes sexuals a data de la presentació de la 
sol·licitud. 
 

3. Procediment i criteris de valoració 

El procediment fixat per a la concessió de les beques previstes en aquestes bases serà el de pública 
concurrència, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades per les entrenadores interessades, i 
d’acord amb els criteris de valoració següents: 
 

Criteris principals per a l’atorgament de punts: 
Formació.  

 Es valorarà la formació acadèmica així com altres formacions que hagi pogut realitzar l’aspirant 
 

Experiència com entrenadora.  

 Es valorarà tenir o haver tingut llicència esportiva com entrenadora de mini bàsquet, premini o 
escola de bàsquet, per un o més equips d’un club o de diferents clubs, adscrits a l’FCBQ per la 
temporada 2019-2020 o anteriors 

 Per les aspirants amb llicència, no haver estat sancionada pels òrgans jurisdiccionals federatius les 
quatre darreres temporades 

 Haver col·laborat com a entrenadora en programes de l’FCBQ  

 Haver participat en activitats esportives vinculades a qualsevol club,  fora de la pròpia competició 
 

Experiència com a jugadora  

 Ser o haver sigut jugadora (Lliga Femenina, Lliga Femenina 2, Copa Catalunya, 1a Catalana o 
Junior Preferent) 

 Haver format part de les Seleccions Nacionals Catalanes o de les diferents Seleccions Territorials 
  

Altres aspectes 

 Haver publicat en xarxes socials o d’altres mitjans: exercicis, articles o estudis en l’àmbit del 
basquetbol. 

 Haver fet el TDR vinculat al basquetbol o algun altre esport  

 Haver participat en clínics o altres activitats de formació continuada 

 Haver contractat la llicència de Coach Studio després que expirés un cop finalitzat el curs  

 Viure i entrenar en poblacions de menys de 15.000 habitants 

 Tenir contracte laboral amb el seu club 

 Estar a l’atur 

 Tenir un informe favorable del seu professor del curs de Nivell 0 pel que fa a actitud i participació 

 Haver superat tot el curs en 1a convocatòria  

 Tenir unes qualificacions del curs de Nivell 0 amb notes superiors a 7  
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4. Nombre de beques  

 
El nombre total de beques destinat a aquesta convocatòria és de 5 amb un import econòmic inicial total de  
2.125 € . 
 
La beca inclou els drets de fins a dues convocatòries del Bloc Comú, Bloc Específic i Projecte així com a la 
realització del Bloc complementari (4 Tallers), obligatoris però no avaluables. 
   
 
5. Procediment i termini per a la presentació de sol·licituds 

 
El procediment de convocatòria de concessió s’iniciarà mitjançant circular dirigida als clubs i amb la 
publicació de la informació a la pàgina web i a les xarxes socials.  
A més s’enviarà per correu electrònic que consti a la base de dades de l’FCQ de totes les entrenadores 
susceptibles d’estar interessades en la mateixa. 
  
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de la beca l’aportació de la documentació següent per part de 
les entrenadores interessades: 

 Imprès de sol·licitud.  
o Imprès oficial de sol·licitud on hi consten les dades personals completes de l’entrenadora 

(nom, cognoms, data de naixement, NIF/NIE/, adreça, població, codi postal,  telèfon i correu 
electrònic) 

 Certificat d’entrenador de Nivell 0 i any de consecució del mateix   

 Certificat del ROPEC  

 Certificat de delictes sexuals actualitzat 

 Fotocòpia del NIF/NIE  
 

A més a més, en cas de poder-ho acreditar   

 Els clubs on ha tingut llicència d’entrenadora amb els corresponents equips durant les diferents 
temporades en actiu com entrenadora. 

 Activitats on hagi participat com a entrenadora col·laboradora en programes del Comitè Tècnic de 
l’FCBQ o de qualsevol club amb el que hagi col·laborat  

 Referències dels articles i exercicis publicats i lloc on s’han publicat 

 Certificat dels Clínics als que hagi assistit  

 Certificat de la llicència de Coach Studio renovada  

 Referències a l’etapa com a jugadora. anys - clubs/seleccions - categoria on ha jugat 

 Informe favorable del professor del curs de Nivell 0 
 

 Fotocòpia del contracte laboral amb el club (si s’escau) 

 Document acreditatiu d’estar a l’atur (si s’escau) 
 
 
Els impresos oficials estaran a disposició de les interessades a la pàgina web de l’FCBQ 
www.basquetcatala.cat     
 
Les sol·licituds i la documentació recollida de cada entrenadora es podran presentar telemàticament a 
formacio@basquetcatala.cat fent constar en l’assumpte Beques Curs Nivell 1 Federatiu o bé 
presencialment a qualsevol de les seus abans descrites des de la data d’aprovació de la convocatòria i fins 
les 14.00 hores del divendres 19 de febrer de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.basquetcatala.cat/
mailto:formacio@basquetcatala.cat
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6. Comissió avaluadora 

 
La comissió avaluadora de la convocatòria estarà formada per 

 Sr. Salvador Chiva, President del Comitè Tècnic com a titular i el  
Sr. Joan Cortina, President de la RT de Tarragona i responsable de formació al Comitè Tècnic com 
a suplent 
 

 Sra. Olga Praderas  Presidenta de la Comissió de bàsquet femení com a titular i la  
Sra. Olga Vázquez, Seleccionadora Mini Femenina i professora de cursos com  a suplent 
 

 Sr. Xavier Rodríguez, Director Tècnic de l’FCBQ com a titular i el  
Sr. Àlex Gozalbo Sots director de l’Àrea de Formació com a suplent 
 

 Sr. Joan Albert Cuadrat, Project Manager de Senda Formació com a titular i el  
Sr. Joan Florit, Tècnic de Senda Formació com a suplent 
 

 Sra. Sònia Navarrete, Jutgessa del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, que actuarà com a 
Secretària  

 
 
7. Acceptació de l’atorgament de les beques 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la comissió qualificadora les avaluarà i proposarà 
les beques a atorgar. La proposta de resolució que elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a 
consideració de la Comissió Executiva qui resoldrà el resultat de la convocatòria. 
 
La resolució d’atorgament es notificarà personalment a cada una de les interessades i es publicarà a la 
pàgina web de l’FCBQ en un termini de tres dies hàbils a partir del moment de la resolució de la Comissió 
Executiva. 
 
 
8. Gaudiment de la beca 

 
La beca i per tant la inscripció al Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) es podrà fer a partir del dia següent 
a la notificació de l’atorgament de la mateixa i tindrà una vigència d’un any per poder-ne fer la inscripció. 
 
Un cop concedida la beca la beneficiaria podrà col·laborar durant el període d’un any amb  les activitats del 
Comitè tècnic o d’altres departaments de l’FCBQ o les seves RRTT, que se li encomanin (al marge de les 
pràctiques que hagi de fer). 
 
Per altra banda, també podrà participar activament en totes aquelles activitats que organitzi el Comitè 
Tècnic i a les que ella mateixa desitgi sempre que ho sol·liciti prèviament         
 
 
9. Aplicació supletòria 

 
Tot allò que no es disposi a les clàusules específiques que s’adjunten serà resolt per la comissió avaluadora 
per la posterior ratificació de la Junta Directiva. 
 
 
10. Protecció de dades 

 

La Federació Catalana de Basquetbol tractarà les dades de caràcter personal de forma confidencial i seran 
incloses en un fitxer del Comitè Tècnic de l’FCBQ per a la finalitat per la qual són recollides. S’adoptaran les 
mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la 
normativa vigent. 


