
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A L’HORA DE FER L’ INSCRIPCIÓ AL 

CURS FEDERATIU D’ENTRENADOR DE TERCER NIVELL 

 

IMPORTANT: 

  

SI ESTÀS INTERESSAT A FER EL CURS FEDERATIU D'ENTRENADOR DE TERCER 

NIVELL, HAS DE SABER QUE ES REQUISIT INDISPENSABLE, SER POSSEÏDOR DEL 

DIPLOMA D'ENTRENADOR FEDERATIU DE SEGON NIVELL. 

 

Per accedir al curs de Tercer Nivell, a més de fer el procés de matriculació (a la pagina web o 

intranet) Has de fer-nos  arribar aquesta documentació (original i copia): 

 

- DNI o NIE (en el cas de ser estranger, s’ha de tenir residencia permanent o de llarga 
durada)  

- Foto Mida Carnet 

- Certificat mèdic expedit fa menys de dos anys, en el que indiqui que ets apte per la 
practica de l’esport, en el cas de tenir fitxa federativa i tenir vinculada a aquesta fitxa una 
revisió medica feta fa menys de dos anys, pots adjuntar la fotocopia de la fitxa. 

- Diploma federatiu de Nivell  II – ( en cas de haver cursat un curs acadèmic es necessari 
haver fet en el seu dia el procés de convalidació de la titulació acadèmica a federativa i tenir el 
diploma federatiu corresponent)  

- Haver estat titulat d’una llicència federativa d’entrenador, al menys durant una temporada, 
després d’obtenir el Diploma d’Entrenador Territorial de Fútbol, Nivell 2, com a primer 
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. 

 Aquest certificat s’ha de demanar per escrit al comitè tècnic d’entrenadors 
(entrenadors@fcf.cat), desde el dep. de Comitè tècnic, hem faran arribar directament a mi 
l’original d’aquest certificat, sempre i quan es compleixin aquests requisits. 

- Titulació acadèmica (en el cas de convalidació d’assignatures) 

- Declaració Jurada signada per l’alumne. ( Aquest document ho trobàreu al últim full de la 
convocatòria. En el cas de ser assignada una plaça en el curs, aquesta declaració, s’haurà de 
tornar a lliurar, signada per l’alumne i registrada davant notari).   

- Curriculum Vitae  (plantilla al final d’aquest document). 
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* Aquesta documentació s'ha de fer arribar a la FCF (c/ Sicília, 91-97) .  s'ha de 

portar original + copia . O també ho pots portar a la delegació de la FCF més 

propera, per tal que us compulsin la copia i ens la facin arribar (només la 

copia compulsada) , (ells mateixos).  

 

* No enviïs cap original per correu ni missatger.  

 

* Amb aquest procés, teniu la pre-reserva de la plaça en el curs. Desprès de comprovar que 

tota la documentació sigui correcte, passareu un procés de selecció i ens posarem en 

contacte amb vosaltres per confirmar o no que teniu una adjudicada.  

 

* En el cas que per qualsevol raó, no podeu fer el curs, (per no ser seleccionat o per que a 

vosaltres no us va be fer-lo per qualsevol raó, us retornarem l’ import pagat en concepte de 

pre-reserva. Encara que per entrar en el procés de selecció, no es necessari fer el pagament 

de la matricula.  

            

RÈGIM JURÍDIC QUE S’APLICA 

  

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 

Bases de Convocatòria. 

c) Directives que regulen la Convenció de la UEFA sobre titulacions tècniques i el 

programa d'educació d'entrenadors de la UEFA . 

Així mateix, i en virtut del Conveni subscrit entre UEFA i la RFEF, de 31 

d'agost de 2010, els alumnes procedents dels Cursos Federatius tenen 

reconeguda la seva equivalència amb la Llicència UEFA " PRO", a efectes 

laborals, en qualsevol país afiliat a l’esmentat Conveni. 

 

       Salutacions 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

El Sr. ________________________________________ amb DNI  ______________ 

 

Declara les següents dades personals, que pot demostrar a requeriment de la Escuela Nacional. 

 

A) IDIOMES QUE PARLA 

 

_______________       _______________       ________________      ________________ 

 

B)  ESTUDIS REALITZATS 

Batxillerat elemental ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

 

Batxillerat Superior ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

 

 



 

 

C) TÍTOLS ESPORTIUS 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

_______________ ____________________________ obtingut amb data______________      

a l’escola ________________________________________________________________ 

 

D) JUGADOR DE FUTBOL 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

 

E) INTERNACIONAL 

______  vegades Internacional com a____________________________________________ 

______  vegades Internacional com a  ____________________________________________ 

______  vegades Internacional com a ____________________________________________ 

 

F) ENTRENADOR 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

Temporada _____ /______  club __________________________ categoria _____________ 

 

Signat a __________________ , el dia __________________ 


