CURS MONITOR FUTBOL SALA ONLINE
Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones que busquen una formació
bàsica de l'ensenyament de futbol sala i està dissenyat per facilitar la formació de
l'alumne, adaptant-se a les seves necessitats horàries.
CURS 2019-2020

RESUM
L'Escola d'Entrenadors de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol organitza,
en el transcurs de tota la temporada, el curs de Monitor de Futbol Sala en format
ONLINE adaptat a aquells alumnes amb poca disponibilitat horària.
L'objectiu d'aquest programa és el de donar tota la informació bàsica d'iniciació de la
formació de tècnics de futbol sala perquè l'alumne es pugui formar amb una ﬂexibilitat
horaria adaptada a cada cas concret.

REQUISITS INDISPENSABLES PER CURSAR LA FORMACIÓ:
Tenir 16 anys a la data d'inici del curs
Passar una revisió mèdica com a APTE per ser monitor
Tenir l'ESO o equivalència (EGB), En cas de ser estranger, els estudis
homologats (homologació finalitzada i aprovada). IMPRESCINDIBLE!
En

cas

de

ser

menor

d'edat,

adjuntar

una

autorització

materna/paterna/tutor legal. DOCUMENT AQUÍ

EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA S'HAURÀ DE REALITZAR ALMENYS 3 DIES
ABANS DE L'INICI DEL CURS

* DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

S'haurà de pujar al perﬁl d'alumne accedint a la INTRANET FCF (* Per a la
titulació de monitor no és necessari la document de Declaració Jurada).

1 - Fotografia tipus carnet (DNI, Passaport, ...)
2 - Còpia del DNI (dues cares)
3 - Revisió mèdica (vàlida una còpia e la llicència federativa de l''FCF de jugador/a)
4

- Titulació acadèmica (ESO - EGB o qualsevol titulació superior)

- IMPRESCINDIBLE PUJAR LA TITULACIÓ
5 - Autorització materna/paterna/tutor legal (únicament menors de 18 anys)

TEMARI
El curs s'estructura en 65 hores lectives, en les quals s'impartiran distribuïdes les
següents assignatures:
ASSIGNATURES:
Anàlisi
Evolució del futbol sala
Creació d'equips
Instrucció
Lideratge
Psicologia
Ètica esportiva
Periodització / Orientació jugadors
Sessions d'entrenament
Filosofia didàctica futbol sala
Fisiologia del futbol sala
Gestió del club
Les regles del joc

CALENDARI I PREU
Els calendaris varien segons el curs escollit. Els següents quadres il·lustren l'oferta
formativa de cursos segons les diferents convocatòries. Cada curs conté informació
sobre els horaris i les dates.

El preu d'aquest curs és de 150€ (130€ del curs + 20€ de l'acreditació i del diploma)

CURSOS (CLICA AL CENTRE PER MÉS INFORMACIÓ)
CENTRE ONLINE (Del 15 de juny al 15 de juliol)
CENTRE ONLINE 2 (De l'1 al 31 de juliol)

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ
http://fcf.cat/afiliacio-escola

El període d'inscripció restarà obert una vegada anunciada la convocatòria del
curs a la pàgina oﬁcial de formació de l'FCF i ﬁns a cobrir totes les places
convocades o fins 3 dies abans de l'inici del curs.
En el moment de fer la inscripció, l'alumne rebrà un correu electrònic (a l'adreça
que haurà facilitat) on haurà de confirmar les seves dades.
L'alumne haurà de pujar a la seva ﬁtxa d'alumne accedint a la INTRANET de
l'FCF els documents indicats a la part de dalt*
Un cop els documents siguin validats podrà accedir al pagament del curs.

El pagament s'efectuarà a través de la intranet de l'alumne almenys 3 dies
abans de l'inici del curs (allà s'hi indiquen tots els passos a seguir per fer el
pagament).
Si la matrícula no es ﬁnalitza amb el pagament de la quota l'alumne no tindrà
accés als apunts ni a les tasques i tests de les assignatures del curs.

Per

qualsevol

dubte/consulta

podeu

adreçar-vos

al

correu

electrònic escolafutsal@fcf.cat o al telèfon 618794279 (Chus Esteban) dins
dels horaris d'atenció al públic de l'FCF.

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

L a Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de

Fútbol concedirà la certiﬁcació de Monitor de Futbol Sala a tots aquells alumnes que
hagin aprovat totes les assignatures del curs.
Es tracta d'un curs ONLINE on l'avaluació serà continuada havent de ﬁnalitzar tasques
i tests d'una assignatura per poder passar a la següent.
Es realitzarà un examen ﬁnal presencial, amb qüestions esencials de cada
assignatura, a la seu central de l'FCF (Carrer Sicília 93-97 - Aula FCF - 08013
BARCELONA) .

En cas de no aprovar una o més assignatures, l'alumne podrà presentar-se a examen
en dues convocatòries més.

** El curs té una validesa de 18 mesos, en cas de no aprovar-se en aquest
període de temps quedarà anul·lat.

