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Les inscripcions per realitzar aquest curs, organitzat per la RFEF, ja estan actives. El curs

s'iniciarà el divendres 1 d'abril i finalitzarà el 3 de juny de 2022.

La RFEF, de la mà de la Federació Catalana de Futbol, està oferint el Curs Federatiu

d’Especialista  en  Entrenament  de  Porters  de  Futbol  Nacional  C.  L’objectiu  és

proporcionar  als  alumnes  la  formació  que  garanteixi  els  coneixements  i  habilitats

necessàries que els  hi  permetin desenvolupar la  seva tasca com a especialistes en

entrenament de porters.

Aquestes  funcions  podran dur-se  a  terme en les  següents  categories:  Prebenjamí,

Benjamí,  Aleví,  Infantil,  Cadet,  Juvenil  Territorial,  Juvenil  Nacional,  Juvenil  Divisió

d’Honor, Sènior d’àmbit autonòmic i Tercera Divisió Nacional.

Els criteris d’admissió

El  requisit  mínim  d’accés  al  curs  és  estar  en  possessió  del  Diploma  Federatiu

d’Entrenador de Futbol UEFA C.  Els candidats que també disposin del  Diploma de

Monitor de la RFEF podran obtenir l’acreditació de competències del Diploma UEFA C si

compleixen l’establert en el procés habilitat per la RFEF.

Els candidats que també tinguin el Diploma Federatiu d’Entrenador de Futbol Nivell 1



(Basic o UEFA B), Nivell 2 (Avançat o UEFA A) i/o Nivell 3 (Professional o UEFA Pro)

també podran accedir a aquest curs de porters.

La càrrega lectiva del curs és la següent:

DISTRIBUCIÓ DE LA CÀRREGA LECTIVA SESSIONS

Total 10

Classe teòrica virtual (vídeoconferència) 5

Classe pràctica al camp de futbol 4

Examen pràctic al camp de futbol 1

Les inscripcions, obertes

El període d’inscripcions ja s'ha inicia i seguirà actiu fins el dijous 31 de març de 2022.

Així doncs, el curs donarà el tret de sortida el divendres 1 d'abril i finalitzarà el divendres

de 3 juny de 2022.

Consulta  tota  la  informació  del  curs  fent  clic  AQUÍ.  També  pots  enviar  un  correu

a escolaentrenadors@fcf.cat.

INSCRIPCIÓ AL CURS

 


