
"ESTUDIS NO OFICIALS DE FORMACIÓ ESPORTIVA" 

Segons regula la Disposició Addicional Vuitena del RD 1363/2007 de 24 d'octubre , BOE núm. 268 de 8 de novembre de 
2007 i del Reglament General vigent de la RFEF. 
I  les  directives  que  regulen  la  Convenció  de  la  UEFA  sobre  titulacions  tècniques  i  el  programa  d'educació 
d'entrenadors de la UEFA. 

La Federació Catalana de Futbol, d'àmbit autonòmic , amb l'autorització de la RFEF, a través de la Escuela 
Nacional de Entrenadores de la RFEF amb data 19 de novembre de 2013 , en ús de les atribucions que li 
assisteix en el previst en els vigents articles 4 e i 22 f dels Estatuts , convoca el Curs Federatiu 
d’ENTRENADOR NACIONAL DE FUTBOL SALA, NIVELL 3, (Disposició Addicional vuitena del RD 1363/2007 
de 24 d'octubre , BOE núm. 268 de 8 de novembre de 2007 i del Reglament General vigent de la 
RFEF), a celebrar en l'esmentada Federació , d'acord a les següents bases : 

  1.   OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA   

Iniciar la formació d'Entrenador Nacional de Futbol Sala, Nivell 3, mitjançant els ensenyaments 
conduents a l'obtenció  del  Diploma  Federatiu  i  té  per  finalitat  proporcionar  als alumnes,  en  relació  
amb  aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que 
permetin desenvolupar la seva tasca mitjançant competència tècnica i professional en les competicions 
organitzades per les Federacions de Futbol d'àmbit Autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol. 

  2.   RÈG I M JURÍ DI C Q UE S’APLI CA  

a) El  Curs  s'ajustarà  al  que  disposa  la  legislació  estatal  que  sigui  aplicable  referida  a  les  titulacions 
esportives. 
b) Igualment s'atendrà al que regula els Estatuts i el Reglament General de la RFEF, i a les presents Bases de 
Convocatòria, i documents annexos a la mateixa . 
c) Directives que regulen la Convenció de la UEFA sobre titulacions tècniques i el programa d'educació 
d'entrenadors de la UEFA . 

3.  ESTRUCTURACIÓ DELS ENSENYAMENTS 

a) Assignatures Comunes. Compostes per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que 
seran coincidents i obligatoris per a totes les modalitats i especialitats esportives de Futbol. 
b) Assignatures Específiques. Contindran els mòduls de formació esportiva de caràcter científic i tècnic 
propis de les especialitats de Futbol Sala. 

    CONVOCATÒRIA DEL CURS NACIONAL D'ENTRENADOR DE FUTBOL SALA, NIVELL 3 

      

   

 



4.   QUOTES DEL CURS 

La quota inicial de matrícula o reserva del curs s’abonarà en el moment de la pre-inscripció al curs, i serà 
retornada en cas de que l’aspirant no compleixi algun dels requisits establerts, o bé no sigui acceptat per un 
excés d’alumnat. 

El pagament del curs es podrà fer en tres pagaments, un a l’inici del mateix, un segon abans de 
l’acabament del curs i la taxa d’expedició del títol que s’haurà d’abonar en el moment de finalitzar el 
curs. 

5.   REQUISITS  D’ACCÉS 

a ) ASPIRANTS AMB NACIONALITAT ESPANYOLA 

1. Estar en possessió del Diploma federatiu d’Entrenador Territorial de Futbol Sala, 
Nivell 2. 

2. Haver estat titulat d’una llicència federativa d’entrenador, al menys durant una temporada, després 
d’obtenir el Diploma d’Entrenador Territorial de Fútbol Sala, Nivell 2, com a primer o segon entrenador 
d’un equip comprès entre les categories prebenjamí i Tercera Divisió (no inclosa) o com a segon 
entrenador en equips de Tercera , Segona Divisió “B”, Segona i Primera Divisió. 

L’acreditació d’aquesta experiència es realitzarà mitjançant certificat expedit per la RFEF o per la Federació 
Autonòmica corresponent, comptabilitzant únicament les competicions promogudes per alguna d’elles. 
La temporada es considerarà  completada quan  s’acrediti el compliment de les funcions de forma no 
interrompuda durant un temps mínim de 6 mesos, o en el seu cas, de 183 dies. 

3. Certificat mèdic expedit en un centre homologat ( veure centres mèdics ) o còpia de la llicència 
federativa. 

4. Superar en el seu cas l’examen selectiu d’accés al curs nacional, que convocaran les Escoles de les 
Federacions d’àmbit Autonòmic corresponents, programat i supervisat per la Escuela Nacional. 

b ) ASPIRANTS SENSE NACIONALITAT ESPANYOLA 

A més de tots els punts exigits pels aspirants, recollits en el punt 5, apartat a anterior, es requereixen els 
següents : 

1. Parlar l'idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixements orals i escrits suficients). 

2. Proporcionar proves de la seva Residència permanent. 

CONCEPTE NIVELL 3 

Matrícula al curs (pre-inscripció i reserva) 250 € 

1er Pagament (a l’inici del curs) 400 € 

2on Pagament (abans de l’acabament del curs) 650 € 

Taxes d’expedició del diploma (al final del curs) 30 € 

PREU TOTAL 1.330 € 

  

 

http://www.fcf.cat/pnfg/varios/docs/llistatcentresmedics.pdf


3. Justificar els motius per assistir a un curs de Diploma d'entrenador, organitzat per un altre signatari de la 
Convenció. 
4. Només podran ser admesos un màxim del 10 % del nombre total de participants en cada curs. Seguint 
amb les directives de la Convenció de UEFA, la RFEF recomana un màxim de 35 alumnes per curs. 

Per a l'obtenció del Diploma cal: 

1. Superar el corresponent Curs en la seva totalitat. 

6.   PLA DE FORMACIÓ 

7.   ÀREES I CÀRREGA LECTIVA 

TOTAL 400 

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 
HORES LECTIVES 

TEÒRIQUES PRÀCTIQUES TOTAL 

Tècnica Col·lectiva - III 10 30 40 

Tàctica i Fonaments de Joc III 10 70 80 

Regles de Joc - III 10 - 10 

Preparació Física - III 10 30 40 

Metodologia - III 5 15 20 

Direcció d’Equips - III 15 - 15 

Desenvolupament Professional - III 10 - 10 

Noves tecnologies 40 - 40 

Anglès 45 - 45 

TOTAL BLOC ESPECÍFIC 155 145 300 

ASSIGNATURES COMUNES 
HORES LECTIVES 

TEÒRIQUES PRÀCTIQUES TOTAL 

Fisiologia d’Alt Rendiment Esportiu 20 - 20 

Biomecànica d’Alt Rendiment Esportiu 15 5 20 

Psicologia d’Alt Rendiment Esportiu 15 - 15 

Sociologia d’Alt Rendiment Esportiu 5 - 5 

Gestió d’Alt Rendiment Esportiu 10 - 10 

Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu 15 15 30 

TOTAL BLOC COMÚ 80 20 100 

BLOCS DEL CURS CÀRREGA 

Assignatures comunes 100 hores 

Assignatures específiques 300 hores 

TOTAL 400 hores 

 



8.  CRITERIS GENERALS DE L'AVALUACIÓ 

a)  L'obtenció  del  Diploma  Federatiu  d'Entrenador  Nacional  de  Futbol Sala,  Nivell  3,  requerirà  
l'avaluació positiva de les diferents assignatures de què consta el Curs, així com del període de 
Formació Pràctica 
exigida. 

b)  L'avaluació  de  l'aprenentatge  de  l'alumnat  es  realitzarà  per  assignatures  considerant  els  objectius 
formatius i els criteris d'avaluació establerts en el currículum per a cadascuna d'elles, així com la maduresa 
acadèmica dels alumnes en relació amb les competències que s'estableixen. 

c)  El seguiment  de la  Formació Pràctica  el realitzarà  el  tutor corresponent, d'acord  amb  els criteris  i 
condicions que s'estableixen. Un cop finalitzat el període de Formació Pràctica, l'alumne haurà de presentar 
una Memòria de les Pràctiques, conforme al Guió que posarà a la seva disposició l'Escola d'Entrenadors, un 
cop aprovada la Fase Presencial. 

9.   NOMBRE D'ALUMNES 

a) El nombre mínim d’alumnes per organitzar el curs serà de 25 i el màxim nombre d'alumnes per aula o 

seu s'estableix en 35. 

b) L'Escola d'Entrenadors, per rigorós ordre de data d'inscripció, anirà adscrivint als alumnes i una vegada 
cobert el nombre màxim de sol·licitants en una aula o seu, els estants aniran sent adscrits com a suplents, 
fins que disposi de places vacants fins cobrir el nombre màxim. 

10. DATES I TERMINIS 

Les dates i terminis de la Convocatòria, matrícula, presentació de documentació, proves d'accés, períodes 
de reclamació i celebració del Curs, seran aquelles que determini la Federació Catalana de Futbol, en funció 
dels cursos en qüestió convocats. 

11. AVALUACIÓ DELS ENSENYAMENTS 

1. Cada assignatura del Curs serà objecte d'avaluacions contínues que incidiran en la qualificació final. 

2. L'alumne serà avaluat en cada àrea o matèria i el resultat s'expressarà en l'Acta Final mitjançant la 
qualificació que seguirà el model de l'escala numèrica de zero a deu punts, sense decimals. 

3. L’assistència a les classes de les Assignatures Comunes i Específiques serà obligatòria en cadascuna de 
les àrees o matèries del Curs, en funció del caràcter del mateix, en els següents termes: 

Intensius 
Semi – intensius 
Durada d'un curs ordinari 

100 % d'assistència 
90 % d'assistència 
80 % d'assistència 

4.  Els  alumnes  que  incompleixin l'apartat  anterior  no  podran  presentar-se  als  exàmens  de  l'àrea  o 
matèria  afectades,  havent  de  realitzar  l'escolaritat  completa  d'aquelles  àrees  o  matèries  afectades, 
matriculant-se en qualsevol altre curs que es convoqui. 

 



12. EXÀMENS FINALS ORDINARIS 

Totes les Assignatures seran objecte d'Exàmens Finals Ordinaris i només podran fer-los aquells alumnes 
matriculats en l'àrea o matèria que compleixin l'escolaritat exigida. 

13. EXÀMENS FINALS EXTRAORDINARIS 

Es fixen dues convocatòries d' Exàmens Finals Extraordinaris i es celebraran dins d'un termini no inferior a 
trenta  dies  ni  superior  a  tres  mesos  a  partir  del  dia  següent  a  la  data  de  celebració  de  la  Junta 
d'Avaluació. 

Només podran fer-los els alumnes que no hagin superat l'àrea o matèria en els Exàmens Finals Ordinaris. 

14. SUPERACIÓ DEL CURS 

L'alumne ha d'obtenir la qualificació positiva de totes i cadascuna de les àrees o matèries que componen 
les Assignatures Comunes i Específiques. Es considerarà qualificació positiva quan l'alumne aconsegueixi 

un mínim de cinc punts sobre deu màxims, en cada àrea o matèria de la totalitat d'assignatures que 

configuren el Programa del Curs. 

15. OBTENCIÓ DEL DIPLOMA FEDERATIU 

La completa superació d'aquest curs atorgarà el dret a l'obtenció del Diploma Federatiu d'Entrenador 
Nacional de Futbol Sala, Nivell 3. 

 



DECLARACIÓ JURADA 

D. ........................................................................ , amb D.N.I. .......................................................................... 
fa constar amb els efectes de DECLARACIÓ JURADA: 

Únic . - Que reconec com a cert i veritat que he estat informat per l'Escola d'Entrenadors de la Federació 
Catalana de Futbol que el Diploma que s'obté per superar el Curs en què m'inscric, correspon al 
d'Entrenador Nacional de Futbol Sala, Nivell 3, d'Estudis no oficials de Formació Esportiva en els termes 
de les disposicions corresponents del Reial Decret 1363/ 2007. Igualment reconec haver estat informat 
que en l'actualitat, l'obtenció del Diploma d'Entrenador Nacional de Futbol Sala, Nivell 3, (segons 
articulat esmentat en l'expositiu primer), no seria, objecte  d'homologació / convalidació  automàtica  
per la Conselleria d'Ensenyament de la Comunitat Autònoma corresponent o del Ministeri d'Educació i 
Ciència. 

I perquè així consti davant de qui procedeixi, amb els efectes indicats, expedeixo i signo la present a, 

........................... a ...... de ................................. de ................ 

En compliment de la LO 15/1999, de la Federació Catalana de Futbol , li informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer el 
titular del qual és la Real Federación Española de Futbol, amb la finalitat de mantenir la relació que s'estableix amb aquesta Federació i 
possibilitar el compliment de les funcions estatutàries, reglamentàries i legals que afecten a la mateixa. Als efectes que preveu l'article 6 de la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal presta el seu consentiment al tractament de les seves dades de 
caràcter personal vostè accepta expressament que puguin ser cedides i / o comunicades les seves dades, exclusivament per a les finalitats que 
s'han descrit, a entitats públiques i / o privades. També autoritza expressament que les seves dades puguin ser fets públics en aquells supòsits 
en què sigui necessari per al compliment de les funcions d'aquesta Federació (classificacions, convocatòries, participació en esdeveniments 
esportius, etc. ). Finalment l'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer mitjançant l'enviament per 
correu ordinari de la seva sol·licitud per escrit, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent a la següent adreça : Carrer 
Sicília, 93-97 1r – 08013 Barcelona. 

 


