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L’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala obra convocatòria per 1 nou Curs de Coordinador

de futbol sala en un format presencial durant els mesos de maig i de juny a la Seu

Central de l’FCF, a Barcelona.

Més oferta formativa.  L’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala de la Lliga Catalana de

Futbol  Sala  de  l’FCF  amplia  l’oferta  formativa  per  aquest  estiu  amb  l’obertura

d’inscripcions per a un Curs de Coordinador de futbol sala en format presencial que es

realitzarà a la Seu Central de l’FCF, a Barcelona, els dies 28 de maig, i el 4, 11 i 18 de juny

de 2021.

CURS DE COORDINADOR DE FUTBOL SALA

Format presencial: Seu Central de l’FCF – Barcelona

Dies:

 Divendres, 28 de maig de 2021

Divendres, 4 de juny de 2021

Divendres, 11 de juny de 2021

Divendres, 18 de juny de 2021

Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Per conèixer l’agenda, la seu, els horaris i la convocatòria del Curs de Coordinador de

futbol sala, pots accedir AQUÍ.



Si estàs interessat en apuntar-te al Curs de Coordinador de futbol sala, fes clic AQUÍ.

Per matricular-te, has d'entrar al perfil personal d'alumne a la Intranet federativa. En cas

de no recordar les claus, pots enviar un correu a escolafutsal@fcf.cat. 

D’aquesta manera, s’obren les inscripcions fins el 24 de maig de 2021, quatre dies abans

de l’inici del curs es tancarà la convocatòria, o fins a completar les 25 places. 

CONVOCATÒRIA CURS DE COORDINADOR DE FUTBOL SALA

Obertura convocatòria: 8 d’abril de 2021

Tancament convocatòria: 24 de maig de 2021

Per poder matricular-se al Curs de Coordinador, cal complir amb els requisits exigits

d’accés:

REQUISITS D'ACCÉS

• Ser major d’edat

• Estar en possessió de la titulació de monitor i/o entrenador de futbol sala



El Curs de Coordinador de futbol sala va enfocat a aquelles persones qui volen dirigir i

gestionar els diferents recursos d’una entitat esportiva. Aquest curs pretén que l'alumne

conegui les funcions que ha de desenvolupar un coordinador d'un club de futbol sala,

identificant els diferents components que permetin millorar la dinàmica del club, en

l’àmbit esportiu i en l’àmbit econòmic i social, contextualitzant aquestes accions amb la

realitat de cada entitat.

Per aquest motiu, les assignatures que s’imparteixen són les següents:

ASSIGNATURES DEL CURS DE COORDINADOR

Àrea de legislació i normativa

Àrea de gestió

Àrea esportiva

Àrea d'habilitats directives i de recursos humans

El preu d’aquest Curs de Coordinador serà de 90€ (70€ del curs + 20€ de l'acreditació i

del diploma).



PREU 90€

El Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala concedirà la certificació oficial  de la

Federació Catalana de Futbol del Curs de Coordinador de futbol sala a tots aquells

alumnes que hagin aprovat l'examen final teòric i el projecte o treball final del curs.

Es tracta d'un curs presencial amb assistència obligatòria. L'alumne que no assisteixi a

un  mínim  del  75%  de  les  hores  lectives  de  cada  mòdul,  no  podrà  aconseguir  la

c e r t i f i c a c i ó .

D’aquesta manera, l’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala de l’LCFS ofereix la següent

oferta formativa:



OFERTA FORMATIVA ESCOLA D'ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

CURS D’ENTRENADOR FEDERATIU NACIONAL A (Nivell 2)

BARCELONA

CURS D’ENTRENADOR FEDERATIU NACIONAL B (Nivell 1)

BARCELONA

SANT JULIÀ DE RAMIS (GIRONA)

OLESA DE MONTSERRAT

CURS D’ENTRENADOR FEDERATIU NACIONAL C (Monitor FS)

ONLINE 3

Tota l’oferta formativa que ofereix l’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala està disponible,

al llarg de la temporada, al seu web específic, al qual es pot accedir clicant AQUÍ.

 

 

 

http://formacio.fcf.cat/

