Temporada 2018/19
CIRCULAR NÚM.11
RÈGIM TRANSITORI EN L’EXIGÈNCIA DELS REQUISITS DE TITULACIÓ PER
ENTRENADORS, MONITORS I COORDINADORS
Com a continuació de la Circular núm. 4, de 16 de juliol de 2018, per la qual es mantenien
els requisits de titulació de tècnics de la temporada 2017/18 la present campanya, us
informem que la Junta Directiva ha acordat establir un règim transitori en l’exigència dels
requisits de titulació per entrenadors, monitors i coordinadors, d’acord amb les següents
previsions:
1) Els entrenadors o monitors d’equips de nova inscripció podran sol·licitar una moratòria
si acrediten la seva matrícula en un curs de monitor o curs bàsic d’entrenador, fins a la
finalització d’aquest.
2) Els entrenadors o monitors d’equips que hagin ascendit de categoria, si continuen en el
mateix equip, i aquest ascens comporta una exigència de titulació superior, poden
sol·licitar una moratòria si acrediten la seva matrícula en el curs de la nova titulació
exigida.
3) Els entrenadors que estiguin cursant el curs bàsic o el curs avançat podran sol·licitar
una moratòria en el cas que realitzin el bloc de formació pràctica en els equips on tenen
intenció de tramitar la seva llicència d’entrenador, i hagin notificat de forma prèvia a
l’Escola d’Entrenadors el club i equip on duran a terme aquestes pràctiques.
4) Aquelles persones que estiguin realitzant actualment el curs de coordinador o pendents

de presentar el projecte i aquells que es matriculin en un curs amb data d’inici anterior
al 31 de desembre de 2018, també podran sol·licitar una habilitació (moratòria) per a
exercir de coordinador la present temporada.

Les habilitacions (moratòries) d’entrenadors, monitors i coordinadors abans especificades,
només seran vàlides la present temporada (2018/19) i es deixaran sense efecte si
l’alumne abandona el curs o aquest esdevé inactiu.
A continuació s’indiquen les condicions d’atorgament de les moratòries:
1) Només es concedirà moratòria si s’acredita la matrícula a cursos realitzats per l’FCF o
a entrenadors amb certificacions federatives.
2) La durada de cada moratòria s’establirà en funció del supòsit que la motivi, i un cop
superada la data de finalització sense que es compleixin els requisits establerts la
llicència federativa de monitor, entrenador i/o coordinador serà anul·lada i es tramitarà
la baixa del Comitè Tècnic d’Entrenadors.
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La sol·licitud de moratòria l’haurà d’efectuar l’interessat mitjançant la remissió de missatge
dirigit a l’Escola d’Entrenadors de l’FCF (escolaentrenadors@fcf.cat), indicant les seves
dades personals, el club pel qual es vol inscriure, la categoria i nivell de l’equip, i en el cas
que fos requisit, el curs en què està matriculat.
L’Escola d’Entrenadors finalitzarà el procediment de concessió de moratòria en un termini
màxim de 5 dies hàbils a partir de la seva sol·licitud, sempre que les dades que contingui la
petició siguin correctes.
Un cop l’entrenador o monitor rebi el certificat emès per l’Escola d’Entrenadors, caldrà que
efectuï la corresponent alta al Comitè Tècnic d’Entrenadors per tal que el club pugui
tramitar-li llicència. L’indicat certificat només tindrà validesa dins l’àmbit federatiu i
exclusivament per a l’aplicació de la moratòria concedida.
La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients.
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