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El Comitè Tècnic d’Entrenadors  (CTE) és l’òrgan de la Federació Catalana de Futbol 

que vetlla pels Entrenadors. Trobem dues principals línies d’actuació:

En l’àmbit formatiu, contribueix al foment i a la millora conceptual del futbol en totes 

les seves disciplines, oferint i proposant la formació que es considera necessària, 

tenint en compte la realitat del futbol català i les inquietuds dels seus tècnics. La 

formació es presenta en format de jornades tècniques, conferències, seminaris, 

cursos d’especialització, etc.

D’altra banda, com a òrgan dependent de la Junta Directiva, proposa a la mateixa 

iniciatives que considera adients per a la millora i el foment del futbol català. Alhora, 

el  CTE informa i sotmet a la Junta Directiva les qüestions que afecten els seus afiliats.        

El CTE també pren les decisions que li corresponen d’acord a la reglamentació del 

règim intern, i dóna suport i cobertura a les necessitats dels tècnics i entrenadors.

COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS

ACTUACIONS



54

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t3.5  Activitats del Comitè Tècnic d’Entrenadors i de l’Escola d’Entrenadors

FÈLIX GIMENO I GARCÉS PRESIDENT DEL CTE

MARC VIVES I USÓN VICEPRESIDENT

ISRAEL LÓPEZ I FERRER VOCAL

JOSE MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA VOCAL

JESÚS ESTEBAN BORRERO VOCAL

JOSEP MARIA ESPASA MOLGÓ DELEGACIÓ LLEIDA I VOCAL

ÀLEX AVELLANEDA LAGAR DELEGACIÓ GIRONA I VOCAL

JUANJO ROVIRA BERENGUÉ DELEGACIÓ TERRES DE L’EBRE I VOCAL

SANTIAGO JUNCOSA MARTORELL DELEGACIÓ TARRAGONA I VOCAL

JULIÀ GARCÍA JANÉ DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL

AGUSTÍN VACAS ALONSO DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL

ÒSCAR PERARNAU FIGUERES DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL
TEMPORADA 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

AFILIATS 5.681 7.592 9.203 10.607 13.992

HOMES 12.914

DONES 276

HONORIFICS 802

TOTAL 13.992

Els seus membres són:

EL COMITÈ EN XIFRES 
 
CENS 
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors té un total de 17.502 entrenadors censats, dels 

quals 13.992 són Afiliats, que distribuïm de la següent manera:

Aquest és el creixement que ha experimentat el Comitè pel que fa a afiliats, des del 2011:

5,73%
1,97%

92,29%

Homes
Dones
Honorífics

Cens

T. 2011 - 2012

T. 2012 - 2013

T. 2013 - 2014

T. 2014 - 2015

T. 2015 - 2016
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TITULACIÓ MODALITAT

Futbol Futbol Sala

NIVELL BÀSIC D'ENTRENADOR DE FUTBOL /  
1R NIVELL D'ENTRENADOR 1.181 133

TÈCNIC INICIAL D’ESPORTS 631 80

2N NIVELL D’ENTRENADOR TERRITORIAL 2.231 73

TÈCNIC D’ESPORTS 1.138 84

3R NIVELL ENTRENADOR NACIONAL 772 25

TÈCNIC SUPERIOR D’ESPORTS 181 26

MONITOR 5.391 1.670

PREPARADOR FÍSIC 45 -

TOTAL 11.570 2.091

DISTRIBUCIÓ DE TITULACIONS 
 
En aquest punt desglossem les titulacions dels nostres afiliats, en els Nivells 

formatius, modalitat i formacions acadèmiques o federatives.

Distribució de les titulacions entre Futbol i Futbol Sala i Acadèmiques  

i Federatives:

51,68%

0,33% 9,62%

5,21%

16,86%

8,94%

5,83%1,51%

Acadèmia Futbol
Acadèmia Futbol Sala
Federativa Futbol
Federativ Futbol Sala

Titulacions de Futbol i Futbol Sala

4,63%
Tècnic Inicial 
d'Esports / Nivell 
Bàsic d'Entrenador

Tècnic d'Esports / 
2n Nivell Federatiu

Tècnic Superior 
d'Esports / 3r Nivell 
Federatiu

Monitor

0,59%
8,67%

0,98%

8,36%

0,62%
16,39%

0,59%

1,33%

0,19%

5,67%
0,19%

39,59%

12,26%
Titulacions

Monitor
Preparador Físic
Nivell bàsic d'entrenador 
de futbol / 1r nivell 
d'entrenador
Tècnic  cicle inicial
Nivell II futbol
Tècnic d'Esports
Nivell III
Tècnic Superior
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DISTRIBUCIÓ DE TITULACIONS PER DELEGACIONS 
 
Seguint la línia del punt anterior, trobemn resumit en aquest quadre el volum  

de tècnics que hi ha a cada delegació:

FUTBOL

DELEGACIONS TITULACIONS

1r  
Nivell

Tècnic inicial 
d’Esports 

2n  
Nivell

Tècnic 
d’esports

3r  
Nivell

Tècnic superior 
d’Esports Monitor Preparador 

Físic Total

BARCELONA 190 116 436 320 156 58 906 11 2.189

TARRAGONA 112 62 300 99 107 16 580 1 1.277

LLEIDA 109 42 220 32 67 5 317 - 792

GIRONA 155 87 323 121 99 21 557 7 1.366

TERRES DE L’EBRE 34 11 41 24 12 2 49 1 174

PENEDÈS - GARRAF 44 28 68 36 30 2 221 - 429

BAGES - BERGUEDÀ 74 32 96 27 26 3 226 4 488

BAIX LLOBREGAT 135 56 202 131 75 27 806 5 1.435

MARESME 66 60 122 85 41 18 353 2 747

OSONA 26 33 59 48 27 2 156 3 354

VALLÈS OCC. TERRASSA 69 19 90 42 39 6 334 7 604

VALLÈS OCC. SABADELL 78 28 123 82 47 10 335 2 704

VALLÈS ORIENTAL 54 38 111 73 40 10 458 1 785

ANOIA 35 16 40 18 6 - 96 1 212

TOTAL 1.181 628 2.231 1.138 772 180 5.394 45 11.570
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FUTBOL SALA

DELEGACIONS TITULACIONS

1r  
Nivell

Tècnic inicial 
d’Esports 

2n  
Nivell

Tècnic 
d’esports

3r  
Nivell

Tècnic superior 
d’Esports Monitor Total

BARCELONA 55 32 24 25 9 12 403 560

TARRAGONA 7 3 4 3 4 2 167 190

LLEIDA 13 3 9 4 1 1 105 136

GIRONA 4 1 4 - 1 1 68 79

TERRES DE L’EBRE 1 - - 1 - - 19 21

PENEDÈS - GARRAF 1 3 - 2 - - 16 22

BAGES - BERGUEDÀ 2 3 1 4 1 1 52 64

BAIX LLOBREGAT 28 10 13 17 1 4 286 359

MARESME 4 11 3 7 4 1 177 207

OSONA 1 1 1 1 1 - 25 30

VALLÈS OCC. TERRASSA 7 3 4 3 2 - 64 83

VALLÈS OCC. SABADELL 5 7 5 8 1 1 128 155

VALLÈS ORIENTAL 4 3 5 9 - 3 125 149

ANOIA 1 - - - - - 35 36

TOTAL 133 80 73 84 25 26 1.670 2.091

20,12%

10,73%

6,79%

10,57%

1,42%

3,30%

4,04%

13,13%

6,98%

2,81%

5,02%

6,28%

6,83% 1,81%

Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona
Terres de l'Ebre
Penedès - Garraf
Bages - Berguedà
Baix Llobregat
Maresme
Osona
Vallès Occ. Terrassa
Vallès Occ. Sabadell
Vallès Oriental
Anoia

Tècnics per delegacions
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CONTRACTACIONS 
 
Com a recordatori de l’obligació d’inscriure Tècnics titulats, previst en l’article 17è 

del Reglament del Comitè Tècnic d’ Entrenadors, mostrem la titulació necessària 

que ha de posseir el tècnic en cada categoria:

Un cop vista la normativa, desglossem a continuació les llicències actives referides 

als tècnics:

Categoria Temporada 
2015/2016

PRIMERA CATALANA 2N NIVELL

SEGONA CATALANA 2N NIVELL

TERCERA CATALANA 1R NIVELL

QUARTA CATALANA MONITOR

PREFERENT JUVENIL 1R NIVELL

PRIMERA JUVENIL MONITOR

SEGONA JUVENIL MONITOR

HONOR CADET 1R NIVELL

PREFERENT CADET MONITOR

PRIMERA CADET MONITOR

SEGONA CADET MONITOR

HONOR INFANTIL 1R NIVELL

PREFERENT INFANTIL MONITOR

PRIMERA INFANTIL MONITOR

SEGONA INFANTIL MONITOR

PRIMERA ALEVÍ MONITOR

Categoria Temporada 
2015/2016

SEGONA ALEVÍ MONITOR

TERCERA ALEVÍ MONITOR

QUARTA ALEVÍ MONITOR

PRIMERA BENJAMÍ MONITOR

SEGONA BENJAMÍ MONITOR

TERCERA BENJAMÍ MONITOR

PREBENJAMÍ MONITOR

PREFERENT FEMENÍ 1R NIVELL

PRIMERA FEMENÍ MONITOR

SEGONA FEMENÍ MONITOR

PRIMERA FEMENÍ JUVENIL CADET MONITOR

SEGONA FEMENÍ JUVENIL CADET MONITOR

FEMENÍ CADET INFANTIL MONITOR

PRIMERA FEMENÍ INFANTIL ALEVÍ MONITOR

SEGONA FEMENÍ INFANTIL ALEVÍ MONITOR

FEMENÍ ALEVÍ BENJAMÍ PREBENJAMÍ MONITOR

Tipus de Llicència Núm. de Llicències 
Actives

ENTRENADOR 3.720

2N ENTRENADOR 241

MONITOR 4.155

2N MONITOR 21

ENTRENADOR SALA 226

2N ENTRENADOR SALA 18

MONITOR SALA 1.063

2N MONITOR SALA 8

TOTAL 9.452

3720

241

4155

21
226

18

1063
8

Entrenador
2n Entrenador
Monitor
2n Monitor
Entrenador Sala
2n Entrenador Sala
Monitor Sala
2n Monitor Sala

Llicències actives
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FORMACIÓ 
ESPECIALITZACIÓ 
 
En aquest apartat exposem les diferents formacions que ha dut a terme el Comitè 

Tècnic d’Entrenadors per tal d’oferir als tècnics l’oportunitat d’especialitzar-se, 

amb una proposta formativa continuada, plantejada en diferents tipologies i 

modalitats.

En l’àmbit tipològic trobem:

Tenint present les necessitats dels interessats, oferim diverses propostes 

metodològiques per cursar la formació: 

| Monogràfics

| Cursos d’especialització

| Jornades de formació

| Online, on l’alumne pot organitzar la seva formació en funció de la seva  

 disponibilitat temporal. Disposa de contacte amb el tutor del curs per   

 resoldre dubtes i qüestions 

 

| Semi presencial,  que consisteix a realitzar la part teòrica online,   

 acompanyada de sessions presencials on posar en pràctica els  

 coneixements adquirits      

| Presencial

A continuació detallem els cursos i jornades oferts:

NOVES TECNOLOGIES 
 
Actualment futbol i noves tecnologies són conceptes íntimament lligats, totes les 

plantilles d’equips professionals compten amb una figura encarregada de realitzar 

vídeos del seu equip i dels rivals, coneguda com scouter. 

 

Per aquest motiu volem donar l’opció a tots els entrenadors o ajudants d’equips de 

futbol que puguin formar-se i adquirir competències bàsiques per iniciar-se en el 

món de l’scouting. 

 

Aquest curs té com a objectiu l’aprenentatge de certs programes relacionats amb 

l’edició i manipulació dels vídeos dels partits de futbol. 

 

Els programes que es tracten són: 

 

• Microsoft PowerPoint: útil per a presentacions de models de joc als   

 jugadors per tal que els interioritzin. 

• Kinovea: eina per analitzar els encontres permetent adjuntar imatges o   

 dibuixos sobre fragments de vídeo. 

• Longomatch: anàlisi exhaustiu de tots els elements que els entrenadors  

 volen observar dels seus equips. 

• Format Factory: permet compatibilitzar els formats entre els generats per  

 les càmeres amb que graven i els programes que s’utilitzen. 

• Movie Maker / Imovie: dues eines que permeten realitzar presentacions  

 audiovisuals més detallades. Generalment utilitzats en vídeos de   

 motivació ja que permet incorporar músiques i efectes. 

 

Igual que en la resta de les formacions online ofertes pel Comitè Tècnic 

d’Entrenadors, el curs de Noves Tecnologies ofereix una tutorització 

personalitzada a través de la qual es poden fer arribar dubtes i consultes 

individuals.
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La demanda i el creixent interès en aquest aspecte del futbol queda reflectida en 

l’evolució d’inscrits en els cursos que s’imparteixen des de fa tres temporades:

Temporada Cursos Alumnes

2013-2014 1 16

2014 – 2015 3 44

2015-2016 2 40

TOTAL 100

Temporada 2015-2016

Curs Alumnes

DEL 8 DE GENER 2016 AL 7 DE MARÇ 2016 21

DEL 8 DE MARÇ 2016 AL 7 DE JUNY DEL 2016 19

TOTAL 40

COORDINADOR ONLINE 
 
Davant la importància de la figura del Coordinador, i amb la intenció de dotar de 

formació el futbol català, sorgeix la necessitat de disposar de Coordinadors titulats.

Per aquest motiu, el Comitè Tècnic d’Entrenadors ofereix aquesta formació 

específica on l’alumne coneix les funcions que desenvolupa un coordinador de 

futbol, identificant els elements que permeten millorar la dinàmica del club, tant 

esportivament com econòmicament i socialment, contextualitzant aquestes 

accions en la realitat de cada entitat.

El curs s’estructura en 4 mòduls:

•  Àrea de legislació i normativa: tracta aspectes relacionats amb la normativa 

federativa i amb lleis del sistema esportiu. 

•  Àrea de gestió: facilita recursos per optimitzar la gestió econòmica i 

finançament del club,  analitzant l’estat econòmic, gestionant recursos 

logístics, organitzant esdeveniments esportius, etc.

•  Àrea esportiva: s’expliquen els aspectes a tenir presents per elaborar i 

desenvolupar el projecte esportiu, amb objectius, model de joc del club i 

realitzant seguiment d’entrenadors i jugadors.

•  Àrea d’habilitats directives i de recursos humans: facilita estratègies per 

dirigir de manera eficaç els recursos humans de cada entitat: determinar 

funcions, realitzar selecció de personal, establir un programa de formació, 

resoldre conflictes, etc.

L’objectiu és que l’alumne conegui les variables més rellevants que condicionen 

l’èxit del club, i aprengui a gestionar-les en el decurs de la temporada, prenent 

decisions adequades en cada ocasió.

T. 2013 - 2014
T. 2014 - 2015
T. 2015 - 2016

44%

16%

40%

Alumnes
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Com a informació general del curs, el requisit per accedir a la formació de 

Coordinador és disposar de la titulació de Monitor. 

 

La modalitat Online del curs permet a l’alumne realitzar les tasques de cada 

mòdul en l’horari i ritme que més li convingui. Un cop presentades i superades les 

activitats del mòdul, es desbloquegen les següents i així successivament fins a 

finalitzar el curs. L’última activitat del curs és la presentació oral d’un projecte on 

s’integren tots els aspectes treballats en les sessions de classe.

Temporada Cursos Alumnes

2013 - 2014 2 68

2014 - 2015 4 257

2015-2016 8 387

TOTAL 712

Temporada 2015-2016

Curs Alumnes

1R. DE L’1 DE JULIOL DE 2015 AL 30 DE SETEMBRE 2015 48

2N. DE L’1 D’AGOST DE 2015 AL 31 D0OCTUBRE DE 2015 52

3R. DE L’1 DE SETEMBRE DE 2015 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2015 44

4T. DE L’1 D’OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DESEMBRE DE 2015 43

5È. DE L’1 DE NOVEMBRE DE 2015 AL 31 DE GENER 2016 28

6È. DE L’1 DE DESEMBRE DE 2015 AL 29 DE FEBRER 2016 49

7È. DE L’1 DE FEBRER DEL 2016 AL 30 D’ABRIL DE 2016 48

8È. DE L’1 DE MAIG DE 2016 AL 31 DE JULIOL DE 2016 66

TOTAL 387

Cursos programats per la Temporada 2016-2017

9È. 1 D’ AGOST 2016 – 31 D’OCTUBRE 2016

10È. 1 DE NOVEMBRE 2016 – 31 DE GENER 2017

ESPECIALITZACIÓ EN FUTBOL FEMENÍ 
 
Amb la intenció de donar cobertura i de prestar atenció a les necessitats i 

especificitats del futbol femení, el Comitè Tècnic d’Entrenadors ofereix els cursos 

d’Especialització en aquest sentit.

Es tracta de cursos semi presencials, on es desenvolupa la part teòrica de manera 

online. L’alumne ha de realitzar tasques que ha de superar per desbloquejar les 

següents, amb el suport i correccions del tutor.

Un cop realitzada la part teòrica es duen a terme dues jornades presencials on es fan 

pràctiques i entrenaments amb equips de futbol femení, amb l’objectiu de posar en 

pràctica els coneixements assolits durant el curs.

Són formacions amb una durada de tres mesos. Tot i així, es contempla la flexibilitat 

de finalització amb la intenció de facilitar la formació.

Curs Alumnes

15 DE FEBRER 2016 – 15 DE MAIG 2016 37

15 DE JUNY 2016 – 15 DE SETEMBRE 2016 6 ( 11 INSCRITS)

T. 2013 - 2014

T. 2014 - 2015

T. 2015 - 2016

Alumnes per Temporada

68

257

378
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MONOGRÀFICS 
 
Amb l’objectiu d’oferir als Entrenadors una formació continuada i especialitzada 

en àmbits concrets del Futbol neixen els Monogràfics, propostes formatives 

específiques de 5h que aborden diferents camps.

A continuació detallem la proposta d’aquesta temporada:

Donada la seva complexitat, el futbol és un esport difícil d’analitzar. 

Des dels corrents sistèmics i estructuralistes s’obre un ampli ventall de 

possibilitats per apropar-nos a la seva comprensió. Especialment la visió 

que neix de la proposta elaborada pel professor Seirul·lo.

Espais, relacions socioafectives, comunicació, tipus de superioritat i la 

construcció d’una estructura d’organització són elements que permeten 

entendre el joc, organitzar-lo col·lectivament i finalment, que el nostre 

entrenament sigui significatiu, amb l’objectiu d’aconseguir rendiment.

El futbol actual es caracteritza per la seva exigència competitiva i per la màxima 

igualtat. Això fa del tot imprescindible conèixer a fons tots els aspectes que són 

determinants en aquest esport. Un d’aquests elements són les accions a pilota 

aturada (ABP) que marquen diferències i ajuden a aconseguir victòries.

Com a entrenadors de futbol, hem de conèixer la importància d’aquestes 

accions, com poder combatre-les i com contrarestar-les, de quina manera 

entrenar-les, i analitzar-les de manera específica per poder obtenir de cada 

acció el màxim rendiment possible.

A més, aquest curs ens permetrà conèixer una àmplia varietat d’Accions a 

Pilota Atura per poder aplicar als nostres equips, i a la vegada ajudar-nos a 

millorar la nostra creativitat per la creació de noves accions.

Monogràfic Inscrits

FACTORS EN L’ANÀLISI DEL JOC 14

ACCIONS “ABP” 18

COMPETÈNCIES EMOCIONALS 13

MODEL DE GESTIÓ ESPORTIVA 7

MODEL DE PREPARACIÓ FÍSICA 16

ESCOLA DE PARES 6

LES SITUACIONS DE JOC 10

FUTBOL FEMENÍ 3

VÍDEO - ANÀLISI 13

TOTAL 100

Dades obtingudes el 20-05-2016

| FACTORS EN L’ANÀLISIS DEL JOC 

 Ponent: Dani Fernandez

| LES ACCIONS A PILOTA ATURADA “ABP” AL FUTBOL. APLICACIÓ PRÀCTICA 

 Ponent: Piti Belmonte

16% 13%

18%

14%

6%

10%

3%

12%

7%

Vídeo - Anàlisi
Accions ABP
Factors en l'anàlisi de joc
Entrenar Competències Emocionals
Model de Gestió Esportiva
Model de Preparació Física
Escola de Pares
Alumnes en Monogràfics
Futbol Femení
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La convivència comporta conflictes que són molt difícils d’evitar, 

l’aprenentatge i la pràctica del futbol també genera conflictes. En principi, 

aquests conflictes no són ni positius ni negatius, sinó que depenen de com 

es resolen. Els conflictes ben resolts són una font de creixement personal, 

en canvi els conflictes, entre iguals, mal resolts poden portar a problemes 

més greus, fins i tot a l’abandó de la pràctica d’aquest esport.

Aquest monogràfic té l’objectiu d’entrenar les competències emocionals 

perquè els entrenadors de nens de 8 a 12 anys puguin aprendre a resoldre 

els conflictes que es vagin trobant en l’escola de futbol i en el club. La 

resolució positiva dels conflictes millora el clima de l’equip, disminueix 

l’ansietat aportant un millor benestar i augmenta el rendiment de l’equip. És 

necessari conèixer les emocions que sentim per poder-les gestionar i així 

poder solucionar els problemes que tenim de manera adequada.

En l’actualitat, la preparació física s’ha convertit en un factor molt 

important en l’entrenament d’un equip de futbol, sigui en l’àmbit 

professional o semi-professional, com també en l’amateur. No obstant 

això, molts dels models de preparació física de l’actualitat estan extrets i 

influenciats dels esports individuals i no se solen ajustar a les necessitats 

específiques d’un esport com el futbol. 

Per aquesta raó, en el present curs es dotarà de coneixements que us 

facilitaran el fet de poder generar el vostre propi model de preparació física, 

i a més a més, es mostrarà un Model de Preparació Física orientat al futbol 

amateur i relacionat amb  el paradigma científic – social del moment, el qual 

us donarà recursos per poder desenvolupar la planificació de la temporada.

Passejant pels terrenys de joc del nostre territori quan es disputen partits 

de futbol base, també anomenat formatiu, ja no sorprèn escoltar des de les 

graderies crits, algun insult i fins i tot presenciar gestos despectius o actes 

violents. Tot plegat preocupa a la Federació, clubs, entrenadors, famílies i 

jugadors, ja que en un ambient crispat i "en certs casos" contaminat tot costa 

més de créixer i aflorar.

El que tenim entre mans és quelcom prou important perquè es comencin a 

realitzar actuacions concretes per afavorir el creixement dels esportistes 

Estem gaudint d’una profunda transformació de la gestió esportiva d’un club 

de futbol. Aquesta transformació requereix una inversió en el nostre procés de 

formació com a entrenadors, amb realitats tàctiques i emocionals que donin 

resposta amb aquest canvi.

De forma paral·lela, el procés inicial de formació del jove esportista requereix un 

enfocament ben diferent, basat en quatre objectius diferenciats: 

1. Desenvolupament d’una Estructura Esportiva Funcional 

2. Creació d’un Estil de Joc representatiu de l’Entitat 

3. Màxima Inversió en l'Especialització de l’Entrenador 

4. Formació Integral del Jugador

| ENTRENAR LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS PER A LA MILLORA  

 DEL CLIMA DE L’EQUIP  

 Ponents: Emili Vicent, Rosa Miralles, Gemma Filella                   

| UN MODEL DE “PREPARACIÓ FÍSICA” PEL FUTBOL AMATEUR  

 I SEMI – PROFESSIONAL 

 Ponent:  Pau Estévez

| ESCOLA DE PARES, EL PAPER DE LES FAMÍLIES EN EL DESENVOLUPAMENT  

 POSITIU DELS ESPORTISTES  

 Ponent:  Enric Barri

| MODEL DE GESTIÓ ESPORTIVA D’UN CLUB FORMATIU 

 Ponent: Joan Carles Oliva Fornos

Amb aquests paràmetres organitzats i tractats de manera sistèmica, hem de fer un salt 

definitiu cap a un model formatiu interdisciplinari on la prioritat sigui assegurar-nos un 

procés evolutiu coherent i adaptatiu.
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amb una fórmula on tothom sumi esforços i ningú resti en el resultat final:  la 

formació mitjançant l’esport.

El curs que us presentem té com a objectius conscienciar a pares i mares del 

paper important i protagonista que tenen en el desenvolupament formatiu 

dels seus fills i com el seu comportament pot afavorir o interferir en el seu 

creixement esportiu. Tot plegat va més enllà del tractament exclusiu dels 

conflictes que es viuen durant els partits, proposant diferents casos on 

la intervenció reactiva dels familiars de l’esportista pot portar a limitar 

l’autonomia del mateix i en conseqüència  el seu gaudir. 

Actualment, els nous paradigmes conviden a l’especificitat de l’entrenament 

a través d’una metodologia que cada vegada pretén apropar-se més a les 

necessitats competitives. D’aquesta manera, es comença a deixar de banda 

un pensament reduccionista sobre un joc que està dividit per parts (la 

tècnica, la tàctica, la física i la psicològica), i es considera un tot que depèn 

de la interrelació dels seus factors. 

En aquest sentit la importància que cobra el Model de Joc serà fonamental 

per entendre que el joc parteix d’una organització i d’uns comportaments 

desitjats prèviament. Per tant, per entrenar en especificitat serà necessari 

que aquests elements apareguin amb regularitat durant la tasca i que 

l’estructura cognitiva del jugador estigui compromesa en tot moment.  

Aquest curs permet establir una ordenació lògica de les tasques 

d’entrenament en funció de les situacions de joc i, conseqüentment, 

dissenyar tasques òptimes a les necessitats individuals i col·lectives de 

l’equip. A més a més, es proposa la consideració de condicionants que doten 

a aquestes tasques d’una menor o major complexitat que suposaran el grau 

d’implicació cognitiva dels jugadors durant la mateixa.

| ENTRENAR A PARTIR DE LES SITUACIONS DE JOC. UNA PROPOSTA  

 DE CLASSIFICACIÓ DE LES TASQUES D’ENTRENAMENT A PARTIR  

 DEL NIVELL DE COMPLEXITAT  

 Ponent: Jordi Fernàndez Lie

En el context social de l’evolució i el creixement que està vivint el futbol 

femení en els últims anys, es presenta aquest monogràfic amb la intenció de 

donar eines als entrenadors i entrenadores del futbol femení per contribuir 

al millor desenvolupament de les noies durant totes les categories existents 

al futbol base femení català, en funció de les capacitats de les nenes a 

cada etapa madurativa. Es proporcionaran pautes per a l’entrenament i la 

programació de continguts a través de les diferents categories per tractar 

d’assolir el màxim nivell possible de cadascuna de les jugadores.

ERIC SPORTS ofereix un curs que dóna resposta a les necessitats dels 

tècnics d’actualització i especialització professional. El model d’aprenentatge 

permetrà aplicar de manera immediata allò après, amb una metodologia 

online pràctica, personalitzada i flexible. 

Adaptat a les demandes del mercat i al creixement professionalment, 

desenvolupa les competències, coneixements i habilitats de major rellevància 

en l’àrea laboral dels entrenadors.

| FUTBOL BASE FEMENÍ. ENTRENAMENT I PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS 

 Ponent:  Mónica Morral Yepes

| VÍDEO – ANÀLISI AMB ERIC SPORT 
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JORNADA TÈCNICA D’ENTRENADORS DE FUTBOL FEMENÍ 
 
Davant el compromís de la Federació Catalana de Futbol amb el futbol Femení, i la 

importància i creixement que aquest ha tingut, des del Comitè Tècnic d’Entrenadors 

s’han realitzat diverses formacions dedicades als tècnics, així com campus i jornades 

per a les Jugadores.

Amb l’èxit assolit la temporada anterior, s’ha realitzat una segona convocatòria de 

“Jornada Tècnica d’Entrenadors de Futbol Femení” impartida pels Seleccionadors 

Catalans Femenins i pel Seleccionador de la Sub 19 femenina de la RFEF:

• Lluís Cortés, Seleccionador Català de la sub 18 Femenina

• Natàlia Arroyo, Seleccionadora Catalana de la sub 16 Femenina.

• Jordi H. Gómez, entrenador de porters de les Seleccions Catalanes femenines

• Jorge Vilda, Seleccionador Espanyol de la sub 19 Femenina.

Aquesta jornada tècnica té objectiu de donar a conèixer  els mètodes d'entrenament i 

criteris de selecció dels Seleccionadors Catalans, així com fer una valoració conjunta 

amb els tècnics dels equips femenins sobre la trajectòria i millora del futbol femení.

La temporada passada es va realitzar una Jornada Formativa de 3 hores amb una 

assistència de 56 tècnics d’arreu de Catalunya.

TORREFARRERA – JORNADA FORMATIVA

El passat desembre es va dur a terme una Jornada formativa dirigida als tècnics que va 

consistir en la realització de dues ponències d’1:30 hores que detallem a continuació:

• Albert Catalá Ferrán.

Jove àrbitre que fa dues temporades que pita a 2a Divisió B, procedent de Lleida, que 

va exposar la Nova Normativa implantada.

• Joan Carles Oliva Fornós.

Tècnic Nacional amb una llarga trajectòria, proclamat tres vegades campió de Lliga de 

Tercera Divisió Nacional, dues amb la Unió Deportiva Fraga  i una amb la Unió Deportiva 

Barbastro. També ha entrenat altres equips com el Deportivo Alavés, Villareal B, Unió 

Deportiva Salamanca, Club Gimnàstic de Tarragona, en l'àmbit estatal, i també l’Aris 

Salónica FC, grec, i com a Segon Entrenador l’Al-Ahli, dels Emirats Arabs.

La seva ponència va proposar una formació estructural de continguts tècnics, tàctics 

i psicològics en el futbol base.

DIRECTOR METODOLÒGIC 
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors va realitzar el I Curso de Director Metodológico en 

fútbol, en col·laboració amb el Comité de Entrenadores de la RFEF i Kimetsport.

Gari Fullaondo, actual Assessor Metodològic del Comité de Entrenadores de la RFEF,  

exdirector Metodològic del Athletic Club i assessor de la Consultoria Metodològica 

Esportiva Kimet Sport., va ser l’encarregat d’impartir aquestes Jornades formatives 

a Entrenadors, Preparadors físics i Entrenadors de porters que desenvolupen 

tasques de Tècnics, Coordinadors o Directors Esportius, organitzant el treball a 

desenvolupar en els diferents equips del club, dissenyant planificacions, programes 

d’entrenament, etc.
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28,57%

28,57%

28,57%

14,28%

Aquesta formació es va dur a terme en dues Jornades de 5 hores distribuïdes en 6 

sessions:

• Criterios Metodológicos para diseñar un modelo de formación y rendimiento 

integral en fútbol

• Diseño, control, valoración y organización de los programas de entrenamiento 

en las distintas etapes, mediante la aplicación informàtica Kimet Planning.

• Pautas de actuación del Director Metodológico en la estructura organitzativa 

de una escuela de fútbol.

•  La estructura del entrenamiento como base para el desarrollo del modelo de 

formación 

 y rendimiento integral.

• La aplicación de las variables metodológicas en el entrenamiento.

• La utilización del espacio efectivo de juego, los Sistemas de Rotación y los 

Proyectos PIO.

• La atención individualitzada en el proceso de formación integral e fútbol.

Va tenir una afluència de 55 tècnics d’arreu de Catalunya i d’altres parts de l’Estat.

La formació superada amb èxit permetia l’obtenció d’un Certificat com a Director 

Metodològic, també homologat com a hores d’actualització.

Col·laboració amb la RFEF 

Tant la RFEF com la seva Fundació i el Comité Nacional de Entrenadores, realitzen 

programes de beques, formacions especialitzades i jornades que, des del Comitè 

Tècnic d’Entrenadors de la Federació Catalana, traslladem als tècnics afiliats, 

per tal d’oferir la màxima oferta i amb la intenció de satisfer les necessitats dels 

entrenadors catalans.

Detallem a continuació les propostes d’aquesta temporada: 

 

PROGRAMA FOOTBALL COACHES

Programa de beques de la Fundació RFEF que permet a Entrenadors d’arreu 

d’Espanya estades a equips europeus. Detallem a continuació l’estada dels tècnics 

catalans:

Destí Club Dates

VICENZA, ITALIA PADOVA CALCIO 14 MARÇ – 11 ABRIL

FRIBURGO, ALEMANIA SF EINTRACHT FREIBURG. 210MARÇ – 18 JUNY

PERPIGNAN, FRANÇA CANET ROUSILLON FOOTBALL CLUB 2 ABRIL – 1 MAIG

BURTON UPON TRENT, REGNE UNIT BURTON ALBION FC. 4 ABRIL – 3 MAIG

FIRENZE, ITALIA ACF FIORENTINA S.P.A. 4 ABRIL – 15 JUNY

PERPIGNAN, FRANÇA OC PERPIGNAN OLYMPIQUE CLUB. 9 MAIG – 7 JUNY

DERRY, REGNE UNIT MAIDEN CITY SOCCER 6 JUNY – 5 JULIOL

Destins
Alemania
França
Regne Unit
Itàlia
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II CONGRESO PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL FÚTBOL

El 24 i 25 d’abril es va dur a terme el II Congres de Prevenció de Lesions. 

Consistia en diversos tallers pràctics i ponències impartides per readaptadors físics, 

preparadors físics i membres de comissions mèdiques, entre d’altres. 

L’objectiu del mencionat congrés va ser trobar una via d’intervenció professional que 

suposi una reducció de la freqüència de lesions en el món del futbol.

•  Jornada AFE y Modelo de Juego de la Selección Española Absoluta  

y su Evolución 

Jornada organitzada pel Comité de Entrenadores de la RFEF i impartida pel cos 

tècnic de la Selecció Espanyola Absoluta: Vicente del Bosque, Toni Grande, Javier 

Miñano i Antolín Gonzalez, així com per l’Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

•  Cursos Online d’angles adaptats al futbol gestionats per la Fundación RFEF 

La Fundació RFEF ofereix cursos d’anglès adaptats al món del futbol, és a 

dir, vocabulari específic, expressions vinculades al futbol, etc. Els cursos 

s’imparteixen en dos nivells, un elemental i un bàsic, per adaptar-se a les 

necessitats dels interessats.

•  Ponencia “ La Preparación Física del Profesor Ortega 

Organitzada pel Comité de Entrenadores de la RFEF, impartida pel Preparador 

Físic del Atlético de Madrid, Óscar "El Profe” Ortega, i els seus dos ajudants, 

Carlos Mendéz i Ivan Díaz.

ACTES 
4t Dia de l’entrenador

Aquesta temporada hem dut a terme el 4t Dia de l’Entrenador, acte que reflecteix el 

tarannà i els objectius del Comitè Tècnic d’Entrenadors. 

D’aquesta manera, el passat 4 de desembre del 2015, van tenir lloc diferents 

ponències, mostrant l’ànim d’oferir una formació continuada. Durant el mateix 

acte també es va fer entrega de distincions i insígnies a tècnics reconeixent la seva 

trajectòria i èxits assolits.

Enguany l’acte va tenir una afluència de 574 assistents, on es van trobar tècnics 

d’arreu de Catalunya, autoritats i representants dels Comitès d'Entrenadors  

de les diferents comunitats autonòmiques.

En el marc "Seguir formant-se per seguir educant”, es van dur a terme quatre 

conferències:

•  El treball del porter en diferents etapes, per Jesús Salvador (tècnic especialista 

en l’entrenament de porters per la RFEF i ponent del curs que ofereixen en aquest 

àmbit, així com del curs ofert per la FCF d’entrenador de porters i professor de 

l’Escola d’Entrenadors de Nivell I, II i III. També exerceix com a tècnic de porters del 

RCD Espanyol de la Lliga BBVA i de la Segona B).

•  Visió actualitzada del pla normatiu, per Israel López (Director de l’Escola 

d’Entrenadors de la FCF, amb el títol Nacional d’Entrenador de Futbol i Futbol Sala, 

professor, i durant anys, seleccionador català de base).

•  Disseny de tasques en relació a la programació per etapes, per Luis Fradua 

(Professor de futbol a la Universitat de Granada, amb una llarga experiència  com a 

entrenador i preparador físic en categories inferiors, també ha estat director de les 

pedreres professionals de clubs com l’Athletic Club de Bilbao, RCD Espanyol i Real 

Betis Balompié).

•  L’entrenament significatiu en el futbol, per Òscar Cano (Autor dels llibres: “ El 

modelo de juego del FC Barcerlona”, “El modelo de juego del Real Madrid con 

Mourinhio” i “ Del Bayern de Munich al Bayern de Pep”. També ha estat entrenador 

del Granada CF, del Polideportivo Ejido, de la Ud. Salamanca, del Real Betis  “B” i del 

Club Deportivo Alcoyano, entre altres).

Després de les ponències esmentades es va dur a terme un sopar on es va 

homenatjar als diferents tècnics amb Distincions i Insígnies que detallem a 

continuació:
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Distincions

•  Vicente Moreno 

Per ascendir el Gimnàstic de Tarragona a la 2a Divisió A, després d’haver-se 

proclamat campió de la Lliga del grup 3 de 2a Divisió B.

•  Martín Andrés Posse 

Per ascendir a la Pobla de Mafumet a la 2a Divisió B, després d’haver-se 

proclamat subcampió de la Lliga del grup 5 de 3a Divisió.

•  Juan José García 

Per ascendir al Júpiter a la 3a Divisió, després d’haver-se proclamat campió de 

Lliga del grup 1 de Primera Catalana.

•  Juan Antonio Pallarès 

Per ascendir al Morell a 3a Divisió, després d’haver-se proclamat campió de 

Lliga del grup 2 de Primera Catalana.

•  Josu Imanol Julián 

Per ascendir al Suburbense a Primera Catalana, després d’haver-se proclamat 

el millor equip de 2a Catalana i de guanyar la Copa Catalunya Amateur.

•  David Gallego 

Per guanyar el campionat de Lliga Nacional Juvenil del grup 3 amb el RCD 

Espanyol.

•  Xavier Llorens 

Per haver-se proclamat campió de Lliga de 1er Divisió Nacional Femenina i 

campió de la Copa Catalunya.

•  Jordi Illa 

Per haver guanyat el campionat de Lliga de 1a Divisió Hongaresa amb el Györi 

ETO FC, així com la Copa i Supercopa.

• Jordi Puig 

Per guanyar el Campionat d’Espanya amb la Selecció Catalana 

sub 12 masculina.

•  Antonio Mesa 

Per guanyar el Campionat d’Espanya amb la Selecció Catalana 

Juvenil de Futbol Sala.

Insígnies d’or del Comitè Tècnic d’Entrenadors de la FCF

•  Ginés Meléndez 

Director tècnic i coordinador de les seleccions de la RFEF, Director 

de l’Escola Nacional d’Entrenadors, instructor tècnic UEFA i FIFA 

i membre del panell JIRA de la UEFA. El CTE de la FCF li va fer 

entrega de la insígnia d’or per ser un il·lustre entrenador 

que ha conquerit molts campionats d’Europa, i durant tots 

aquests anys ha estat peça clau del futbol base estatal.

•  Òscar Perarnau 

Després de formar-se a la pedrera del RCD Espanyol i passar 

per tots els equips inferiors de l’entitat, va arribar al segon 

equip. Amb bons resultats i experiència, actualment es 

Director Esportiu de l’entitat. Per la seva perseverança, 

coneixements i experiència se li va fer entrega la insígnia d’or 

del CTE de la FCF.
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• Col·laboració amb el Comitè d’Entrenadors durant el Dia de l’Entrenador

• Jornades trimestrals de Formació de Formadors (professorat) 

• Proves presencials dels cursos online

• Jornades i presentacions dels Projectes de Coordinador

• Participació en els grups d’estudi SGS de UEFA

• Realització dels continguts del nou pla d’estudis de la RFEF seguint la Convenció 

  d’Entrenadors de UEFA.

• Participació per part d’instructors de la FCF en el programa Erasmus+  

 de la UEFA

1. Nou projecte 

L’Escola d’Entrenadors té com a nou objectiu l’obertura del nou centre educatiu 

propi de la FCF. És un centre homologat pel Departament d’Ensenyament, autoritzat 

per impartir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Grau Superior de Tècnic Esportiu 

en l’Especialitat de Futbol i Futbol Sala. El centre està situat al complex esportiu 

Olímpia de Sabadell i estem treballant per poder encetar el curs acadèmic 2016-2017.

2. Inauguració de les aules formatives a la Seu Central de la FCF 

La FCF va ampliar les seves instal·lacions de la Seu Central aquesta temporada, la 

2015-2016. La renovació d’oficines ha permès la creació de dues aules de formació, 

la “Sala de Formació 1” amb una capacitat de 65 persones i a la “Sala de Formació 2” 

amb una capacitat de 35 persones. 

L’Escola d’Entrenadors va encetar la temporada fent formacions a les noves 

instal·lacions equipades amb els millors mitjans audiovisuals i tecnològics.

Vista frontal de les instal·lacions del Complex Esportiu 

de l’Olímpia a Sabadell

Aules de Formació 1 i 2

Vista aèria de les instal·lacions del Complex Esportiu 

de l’Olímpia a Sabadell

ESCOLA D’ENTRENADORS

ACTUACIONS

NOVETATS A L’ESCOLA
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3. Incorporació de la formació en Suport Vital Bàsic i l’ús de DEA al contingut curricular 

L’Escola d’Entrenadors ha afegit al currículum formatiu del curs Bàsic d’Entrenador de 

Futbol l’assignatura de  Suport Vital Bàsic (SVB) i l’ús de DEA (Desfibril·lador Extern 

Automàtic).  La Federació Catalana de Futbol és una entitat pionera en la incorporació 

d’aquest tipus de formació, fruit de l’acord entre la FCF i l’empresa CARDIOSOS GLOBAL 

PROTECTION SL. 

Aquesta formació té una durada de 6 hores, i té com a objectius aprendre a identificar 

una aturada cardiorespiratòria, activar el sistema integral d’ emergències, adquirir les 

habilitats i capacitats per atendre una possible víctima i mantenir-la amb vida fins a 

l’arribada del SEM, inclou la capacitació per a l’ ús de l’equip desfibril·lador. Els alumnes 

també reben continguts relacionats amb els factors de risc cardiovascular i la prevenció 

d’ accidents.

L’Escola d’Entrenadors de la FCF és l’òrgan, regulat pels Estatuts de la Federació, 

que té com a objecte realitzar l’oferta formativa de cursos destinats a totes aquelles 

persones que volen iniciar-se en el futbol, futbol sala i futbol platja o que volen 

augmentar el seu nivell formatiu.

El projecte formatiu de l’Escola d’Entrenadors està vertebrat de manera transversal, 

passant de la formació dels propis tècnics i entrenadors de futbol, futbol sala i futbol 

platja, fins a la formació de tècnics especialistes com poden ser entrenadors de 

porters, coordinadors, etc.

Els nivells de formació dels tècnics estan regulats seguint la normativa de la Real 

Federación Española de Futbol i els decrets lleis vigents estatals i autonòmics que 

legislen en l’actualitat l’àmbit formatiu.

L’Escola realitza tota la capacitació i formació de tècnics distribuïda en varietat en 

l’oferta formativa, separada segons la naturalesa del seu pla d’estudis i separada en 

quatre àrees formatives:

1.  Cursos de Monitor

•	 Curs	de	Monitor	de	Futbol	Base	(Títol	RFEF)

•	 Curs	de	Monitor	de	Futbol	Base	Nou	Pla	(Títol	RFEF)

•	 Curs	de	Monitor	de	Futbol	Sala	(Títol	RFEF)	

•	 Curs	de	Monitor	de	Futbol	de	Futbol	Platja	(Títol	FCF)

•	 Curs	de	Monitor	On-line	de	Futbol	Base	(Títol	FCF)

2.  Cursos Federatius d’Entrenadors

•	 Curs	Bàsic	d’Entrenador	de	Futbol	(Equivalent	UEFA	B)

•	 Curs	de	2n	Nivell	Entrenador	Territorial	(Equivalent	UEFA	A)

•	 Curs	de	3r	Nivell	Entrenador	Nacional	(Equivalent	UEFA	PRO)

•	 Curs	Bàsic	d’Entrenador	de	Futbol	Platja	(Títol	RFEF)

•	 Curs	Bàsic	d’Especialista	en	l’Entrenament	de	Porters	(Títol	RFEF)

FORMACIÓ 

OFERTA FORMATIVA ESCOLA ENTRENADORS 2015-2016

Formació de Suport Vital Bàsic i l’ús de DEA a l’aula de Cornellà
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3.  Cicles Formatius de Règim Especial (dependents del Departament       

       d’Ensenyament de la Generalitat)

•	 Cicle	Formatiu	de	Grau	Mitjà	de	Tècnic	Esportiu	en	l’Especialitat	de	Futbol

•	 Cicle	Formatiu	de	Grau	Mitjà	de	Tècnic	Esportiu	en	l’Especialitat	de	Futbol	Sala

•	 Cicle	Formatiu	de	Grau	Superior	de	Tècnic	Esportiu	en	l’Especialitat	de	Futbol

•	 Cicle	Formatiu	de	Grau	Superior	de	Tècnic	Esportiu	en	l’Especialitat	de	Futbol	Sala

4.  Cursos d’Especialització (realitzats pel Comitè Tècnic d’Entrenadors   

       conjuntament amb l’Escola d’Entrenadors)

•	 Curs	de	Coordinador	de	Club	(Títol	FCF)

•	 Curs	de	Noves	Tecnologies	i	Eines	Audiovisuals	(Títol	FCF)

•	 Curs	de	Control	de	Càrrega	(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Accions	ABP	(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Entrenar	Competències	Emocionals(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Escola	de	Pares	(Títol	FCF)

•	 Curs		Monogràfic:	Factors	en	l’Anàlisi	del	Joc	(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Futbol	Base	Femení	(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Les	Situacions	de	Joc	(Títol	FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Model	de	Preparació	Física	(FCF)

•	 Curs	Monogràfic:	Vídeo	–	Anàlisi	amb	ERIC	Sport	(FCF)

•	 Curs	d’Especialització	de	Futbol	Femení	(Títol	FCF)

Cadascuna d’aquestes formacions, ja sigui federativa o acadèmica, disposa del seu 

pla d’estudis corresponent, dividit en crèdits temporitzats en hores teòriques i hores 

pràctiques, i d’uns criteris i sistema d’avaluació.

La certificació d’aquestes titulacions va en funció de l’origen o de l’ens organitzador 

de les mateixes. 

Totes les titulacions acadèmiques estan certificades pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mentre que les titulacions 

federatives estan certificades per la Real Federación Española de Fútbol, excepte  el 

curs de monitor de futbol platja, el curs de monitor on-line, el curs de coordinadors i 

el de delegats, que els certifica la Federació Catalana de Futbol.

L’Escola d’Entrenadors realitza novament, des de l’1 de gener de 2014 i després de 

8 anys, la formació federativa delegada per la RFEF, en base a l’estructura i nivells 

de cursos determinat per l’Escuela Nacional de Entrenadores, per tal de cobrir les 

necessitats formatives generades en base a la demanada de titulacions segons les 

categories de cada competició.

 
REQUISITS D’ACCÉS ALS CURSOS FEDERATIUS

Els requisits que l’Escola d’Entrenadors demana per poder accedir al curs de 

MONITOR la temporada 2015-2016 són:

1. Tenir 16 anys a la data d'inici del curs

2. Passar una revisió mèdica com a APTE per ser monitor

3. Tenir la ESO o equivalència (EGB), en cas de ser estranger, els estudis homologats 

(homologació finalitzada i aprovada)

Els requisits que l’Escola d’Entrenadors demana per poder accedir al curs BÀSIC 

d’ENTRENADOR DE FUTBOL la temporada 2015-2016 són:

a.  Aspirants amb nacionalitat espanyola

1. Tenir 18 anys al començament de curs i no haver complert els seixanta.

2. Superar les proves d'aptitud tècnica i física exigides, si escau.

3. Certificat mèdic d'aptitud física en el qual consti que alumne no té impediment 

per realitzar la pràctica com a entrenador de futbol.

4. Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària o títol oficial  

 equivalent segons pla d'estudis de l'aspirant.
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b.  Aspirants sense nacionalitat espanyola. (Art. 14. UEFA Coaching Convention 2015)

A més de tots els punts exigits per als aspirants, recollits en l'expositiu 5, Apartat a), 

es requereixen els següents:

1. Domini de l'idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixements orals i 

escrits amb la suficient fluïdesa).

2. Proporcionar proves de la seva Residència permanent a través del certificat 

d'empadronament i NIE.

 3. Justificar els motius per assistir a un curs federatiu d'entrenador, organitzat per 

un altre signatari de la Convenció amb les suficients raons convincents.

4. Només podran ser admesos un màxim del 10% del nombre total de participants en 

cada curs. Seguint amb les directives de la Convenció d'UEFA, la RFEF recomana 

un màxim de 35 alumnes per curs (Art. 14-i).

DADES DELS CURSOS FEDERATIUS ORGANITZATS PER L’ESCOLA 
D’ENTRENADORS LA TEMPORADA 2015-2016

CURS CURS MONITOR FUTBOL BASE

Nombre total cursos 16

Seu del curs Delegació Alumnes

MANRESA ESTIU DELEGACIÓ BAGES 20

AE DELTA PRAT DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 25

SANT ESTEVE SESROVIRES ESTIU DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 25

L’HOSPITALET LLOBREGAT ESTIU DELEGACIÓ BARCELONÈS 25

MONTANYESA DELEGACIÓ BARCELONÈS 20

LLEIDA-TORREFARRERA DELEGACIÓ LLEIDA 14

MALGRAT DELEGACIÓ MARESME 22

CURS CURS MONITOR FUTBOL BASE 
NOU PLA D’ESTUDIS

Nombre total cursos 1

Seu del curs Demarcació Alumnes

LLEIDA DELEGACIÓ LLEIDA 23

TOTAL ALUMNES 23

CURS CURS MONITOR FUTBOL
ONLINE

Nombre total cursos 5

Periode Demarcació Alumnes

PRIMER TRIMESTRE  (14-09-2015 AL 11-12-2015) PLATAFORMA ON-LINE 304

 INTENSIU NADAL (21-12-2015 AL 17-01-2016) PLATAFORMA ON-LINE 264

SEGON TRIMESTRE (18-01-2016 AL 25-03-2016) PLATAFORMA ON-LINE 80

 TERCER TRIMESTRE (11-04-2016 AL 17-06-2016) PLATAFORMA ON-LINE 128

 INTENSIU ESTIU (27-06-2016 AL 26-08-2016) PLATAFORMA ON-LINE 195

TOTAL ALUMNES 971

VIC-OSONA ESTIU DELEGACIÓ OSONA 20

SABADELL ESTIU DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 25

VILADECAVALLS DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 20

CF RIPOLLET DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 25

TERRASSA DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 33

L’AMETLLA  DE MAR DELEGACIÓ TERRES DE L’EBRE 19

VALLS DELEGACIÓ TARRAGONA 22

TARRAGONA DELEGACIÓ TARRAGONA 24

CE LLINARS DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL 24

BARCELONA SEU CENTRAL 30

TOTAL ALUMNES 393
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CURS BÀSIC D’ENTRENADOR  DE FUTBOL 
(equivalència UEFA B)

Nombre total cursos 19

Seu del curs Delegació Alumnes

MANRESA DELEGACIÓ BAGES 25

MANRESA (INTENSIU ESTIU) DELEGACIÓ BAGES 21

BAIX LLOBREGAT DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 28

SANT ADRIÀ (INTENSIU ESTIU) DELEGACIÓ BARCELONÈS 25

GIRONA DELEGACIÓ GIRONA 28

GIRONA  (INTENSIU ESTIU) DELEGACIÓ GIRONA 25

LLEIDA DELEGACIÓ LLEIDA 18

FALSET DELEGACIÓ TARRAGONA 22

RIUDOMS DELEGACIÓ TARRAGONA 20

RUBÍ DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 32

TERRES DE L’EBRE DELEGACIÓ TERRES DE L’EBRE 18

GRANOLLERS (INTENSIU ESTIU) DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL 20

VILAFRANCA DELEGACIÓ VILAFRANCA 24

AGRUPACIÓ DE JUGADORS SEU CENTRAL FCF 19

BARCELONA MATÍ (INTENSIU ESTIU) SEU CENTRAL FCF 45

BARCELONA MATINS 2 SEU CENTRAL FCF 29

BARCELONA MATÍ SEU CENTRAL FCF 39

BARCELONA TARDA SEU CENTRAL FCF 30

BARCELONA TARDA (INTENSIU ESTIU) SEU CENTRAL FCF 40

TOTAL ALUMNES 508

CURS 2n  NIVELL ENTRENADOR TERRITORIAL 
(equivalència UEFA A)

Nombre total cursos 6

Seu del curs Delegació Alumnes

CORNELLÀ DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 23

CORNELLÀ (ESTIU) DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 25

GIRONA DELEGACIÓ GIRONA 22

LLEIDA - TORREFARRERA DELEGACIÓ LLEIDA 15

SABADELL DELEGACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL 20

FCF BARCELONA SEU CENTRAL 26

TOTAL ALUMNES 131

CURS 3r  NIVELL ENTRENADOR NACIONAL 
(equivalència UEFA PRO)

Nombre total cursos 2

Seu del curs Delegació Alumnes

 CORNELLÀ INTENSIU ESTIU DELEGACIÓ CORNELLÀ 50

 GIRONA DELEGACIÓ GIRONA 31

TOTAL ALUMNES 81
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Actuacions en els cicles formatius de règim especial en l’especialitat de futbol 

A través del conveni amb el Departament d’Ensenyament, vigent des del 30 de juny 

de 2014, l’Escola d’Entrenadors de la FCF ha intervingut en l’organització i realització 

de la part específica de les formacions acadèmiques dels cicles formatius de règim 

especial de futbol, en els seus dos graus, mitjà i superior.  Aquest conveni s’ha dut a 

terme en els centres descrits a continuació.

CURS 1r NIVELL ACADÈMIC

Nombre total cursos

Centre Demarcació Cursos Alumnes

IES ESCOLA DEL TREBALL BARCELONA 2 34

IES JESUÏTES BARCELONA 1 26

ESCOLA PIA SARRIÀ BARCELONA 1 35

ESCOLA TÚRBULA BARCELONA 2 60

ESCOLA VITAE BARCELONA 1 14

EFTE MONTJUÏC BARCELONA 2 53

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 3 87

IES MILÀ I FONTANALS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1 17

IES ALEXANDER SATORRRAS MATARÓ 1 24

IES QUERCUS SANT JOAN VILATORRADA 1 17

IES JAUME CALLÍS VIC 1 7

IES PERE ALSIUS BANYOLES 2 34

IES ROCAGROSSA LLORET DE MAR 1 8

IES JOAN ORÓ LLEIDA 1 34

EFTE LA CAPARRELLA LLEIDA 1 13

INSTITUT TECNIFICACIÓ AMPOSTA AMPOSTA 1 21

IES CAL·LIPOLIS TARRAGONA 2 59

TOTAL ALUMNES 543

CURS 2n NIVELL ACADÈMIC

Nombre total cursos

Centre Demarcació Cursos Alumnes

IES ESCOLA DEL TREBALL BARCELONA 1 16

IES JESUÏTES BARCELONA 1 26

ESCOLA PIA SARRIÀ BARCELONA 1 27

ESCOLA TÚRBULA BARCELONA 2 46

ESCOLA VITAE BARCELONA 1 14

EFTE MONTJUÏC BARCELONA 1 9

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 3 61

IES MILÀ I FONTANALS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1 10

IES ALEXADER SATORRAS MATARÓ 1 12

IES QUERCUS SANT JOAN VILATORRADA 1 15

IES JAUME CALLÍS VIC 1 6

IES PERE ALSIUS BANYOLES 2 34

IES JOAN ORÓ LLEIDA 2 28

EFTE LA CAPARRELLA LLEIDA 1 16

IES CAL·LÍPOLIS TARRAGONA 3 40

IES ROCAGROSSA LLORET DE MAR 1 5

TOTAL ALUMNES 365

CURS 3r NIVELL ACADÈMIC

Nombre total cursos 2

Centre Demarcació Cursos

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 6

IES CAL·LÍPOLIS TARRAGONA 11

IES PERE ALSIUS BANYOLES 14

TOTAL ALUMNES 31
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Els cursos d’especialització es realitzen conjuntament amb el Comitè Tècnic 

d’Entrenadors i van destinats a completar la formació dels entrenadors un cop 

finalitzats els nivells federatius corresponents, i especialitzar-los en aquelles àrees 

o temàtiques concretes, seguint la demanda formativa del propi sector.

Aquests cursos tenen gran una varietat de temàtiques i alguns d’ells es poden cursar  

a través de la plataforma formativa online de la FCF.

En base a la modalitat principal del Futbol i a les diferents disciplines que regula la 

FCF com són el Futbol Sala i el Futbol Platja, i totes aquelles actuacions derivades de 

la pròpia activitat organitzativa, l’Escola d’Entrenadors actua com a fil conductor per 

tal de regular un pla de formació que reculli tots aquests àmbits.

Com a resum en dades absolutes pel que fa a aquestes actuacions formatives de la 

Federació Catalana de Futbol dins dels diferents cursos i àmbits, realitzades tant 

per l’Escola d’Entrenadors, el Comitè d’Entrenadors i per les pròpies delegacions, es 

deriven les següents dades totals:

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ ORGANITZATS 
CONJUNTAMENT ENTRE EL CTE I L’ESCOLA D’ENTRENADORS

DADES GLOBALS DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016

DISTRIBUCIÓ DELS CURSOS D’ENTRENADORS PER ALUMNAT
Percentatge d'alumnes temporada 2015-16

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Tipologia Cursos Alumnes

NOVES TECNOLOGIES 2 40

COORDINADOR 8 378

ENTRENADOR DE FUTBOL PLATJA 1 14

ENTRENADORS DE PORTERS 1 31

ESPECIALITZACIÓ EN FUTBOL FEMENÍ 2 69

MONOGRÀFICS 9 89

TOTAL ALUMNES 526

FUTBOL 

Cursos Alumnes

CURSOS DE MONITOR PRESENCIALS 18 416

CURSOS DE MONITOR ON-LINE 5 971

CURS BÀSIC D’ENTRENADOR  FEDERATIU 19 508

2ON NIVELL FEDERATIU 6 131

3ER NIVELL FEDERATIU 2 81

CURS 1ER NIVELL ACADÈMIC 24 543

CURS 2ON NIVELL ACADÈMIC 23 365

GRAU SUPERIOR 3ER NIVELL ACADÈMIC 2 31

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 23 526

TOTAL 123 3.572

11%

0,5%

15%
28%

12%

2%
4%

13%

15%

Curs monitor Futbol Base presencial
Curs monitor on-line
Curs bàsic d'entrenador federatiu
Curs segon nivell federatiu
Curs tercer nivell federatiu
Curs primer nivell acadèmic
Curs segon nivell acadèmic
Grau superior tercer nivell acadèmic
Cursos d'especialitació
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Alumnes cursos d'especialització formació conjunta  

del CTE amb l'escola d'entrenadors

Percentatge de cursos temporada 2015-16

Comparativa d'alumnes i cursos

XIFRES GLOBALS 2015-2016 

Nombre total de cursos Nombre total d’alumnes

123 3.572 

Establim a continuació una comparativa a nivell de dades en el nombre d’alumnes 

un cursos en els darrers anys per tal de poder observar el creixement en l’àmbit 

formatiu i l’abast del pla estratègic començat ara fa 5 anys.

En les següents gràfiques podem observar tant el creixement d’actuacions tant en 

nombre de cursos com d’alumnes.

EVOLUCIÓ CURSOS I ALUMNES ESCOLA ENTRENADORS

Temporada Cursos Alumnes

2010-2011 92 2.086

2011-2012 102 2.487

2012-2013 132 3.688

2013-2014*
LA DIFERÈNCIA AMB LES ALTRES TEMPORADES ÉS DEGUT  
ALS CURSOS QUE ES VAN FER A DELEGATS DURANT LA 13-14

207 5.513

2014-2015 123 3.387

2015-2016 123 3.572

Especialització Futbol Femení
Noves tecnologies
Coordinador
Entrenador de Futbol Platja
Entrenadors de porters
Monogràfics

5,89%

2% 5%

16,92%

11%

17%

2,66%

18% 18%

5%

71,86%

7,60%

13,11%

22%
2%

Curs monitor Futbol Base presencial
Curs monitor on-line
Curs bàsic d'Entrenador Federatiu
Curs segon nivell Federatiu
Curs tercer nivell Federatiu
Curs primer nivell Acadèmic
Curs segon nivell Acadèmic
Grau superior tercer nivell Acadèmic
Curs d'especialització

Alumnes totals temporada
Cursos totals temporada

T. 2014 - 2015

T. 2015 - 2016

3.387

3.572

123

123
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OFERTA FORMATIVA 2016-17

De cara al curs vinent i seguint les directrius establertes per part del President i 

de la Junta Directiva de la FCF d’arribar amb el pla de formació a tots els indrets 

de Catalunya i que es pugui accedir de manera àgil i directa al màxim de formació 

possible, L’Escola d’Entrenadors seguirà organitzant cursos federatius tant de 

monitors com d’entrenadors.

La previsió és mantenir l’oferta formativa a tot el territori i seguir desenvolupant 

cursos en base a les necessitats del moment actual, per tal de poder així augmentar 

la qualitat i el nivell dels nostres tècnics, i augmentar també en nivell d’exigència en 

les titulacions en base a la normativa vigent. 

Un altre punt important és la formació dels coordinadors dels clubs, figures molt 

importants en les entitats, que actuen com a nexe d’unió entre les àrees esportives 

i de gestió d’un club, i que moltes vegades assumeixen la realització de molts dels 

tràmits federatius en els clubs.

És per això que seguirem impulsant aquesta figura de forma reglamentària i que 

ha quedat recollida en el Reglament General a partir d’aquesta temporada i que la 

següent s’ampliarà el número d’equips per club, on ja és necessari en els clubs de 

futbol base de l’existència d’aquesta figura a nivell titulat.

L’Escola d’Entrenadors va adaptar el format de la formació on-line a aquest perfil de 

persones que passen moltes hores als clubs i que tenen la impossibilitat temporal de 

desplaçar-se per fer-ho de forma presencial. 

 

 

NOUS PROJECTES FORMATIUS

•	 Curs	de Coaching esportiu, del qual estem acabant de preparar els continguts i el 

format.

•	 Implementació	del Nivell avançat, substituint l’actual 2n Nivell Federatiu per 

seguir amb el canvi curricular dels cursos Federatius al pla d’estudis de la UEFA.

•	 L’inici	de	Projectes amb entitats a nivell internacional per tal d’oferir:

- Formació de Formadors

- Plans d’estudi i continguts

- Congressos i clínics d’entrenadors

-  Cursos de Monitor

- Viatges d’intercanvis amb altres entitats

•	 Curs de direcció esportiva, per oferir la progressió al curs de coordinador. 

Actualment s’està treballant en el disseny dels continguts pel format semi-

presencial.

•	 Ampliació	de	l’oferta	formativa	amb	el	Màster d’Alt Rendiment en Futbol, del 

qual estem configurant els continguts i elaborant el pla d’estudis.

T. 2011 - 2012

T. 2012- 2013

T. 2013 - 2014

T. 2014 - 2015

T. 2015 - 2016

Evolució cursos i alumnes Escola Entrenadors FCF

102

2.487

132

3.688

207
5.513*

123

3.387

123

3.572

Cursos Federatius
Nombre d'alumnes

*El descens de cursos durant aquesta temporada, és degut a que no s'han impartit cursos d'especialització a delegats.








