FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.voleicat.com
Les Jonqueres, 16 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

CURS DE TÈCNIC
CATALÀ VOLEIBOL NIVELL BÀSIC
ROQUETES, NOVEMBRE 2018
La Federació Catalana de Voleibol, amb la col•laboració del CV ROQUETES, per mitjà de l’ Escola
d’Entrenadors, organitza el curs de Tècnic Català Voleibol de Nivell Bàsic.
Aquest curs s’impartirà durant els dies 23-24-25 de novembre de 2018. El format d’avaluació serà
mitjançat examen teòric i treballs per blocs d’assignatures.
Els alumnes qualificats com APTES al finalitzar el curs obtindran el títol provisional de tècnic de Nivell
Bàsic (antic Nivell-I), que passarà a ser definitiu una vegada s’hagi realitzat un any de pràctiques.
Aquest títol es de caràcter federatiu.

DATES
9 d’octubre de 2018

Obertura d’inscripcions

----------------------------------------------------------------------

15 de novembre de 2018

Termini d’inscripcions

---------------------------------------------------------------------

20 de novembre de 2018

Enviament material

Enviament de correu electrònic amb les primeres
instruccions i lliurament de documentació

23-24-25 de novembre de 2018

Classes presencials

Passeig Manel Cid, s/n,
43520 Roquetes. Tarragona

Per determinar

Data límit lliurament de
treballs

Per correu electrònic als professors/es. A
Determinar.

PAVELLÓ MUNICIPAL DE ROQUETES

LLOC
- Part Pràctica –
PAVELLÓ MUNICIPAL DE ROQUETES
Passeig Manel Cid, s/n, 43520 Roquetes. Tarragona
>> https://goo.gl/maps/YxHSi3EW27A2

- Part Teòrica –
BIBLIOTECA MERCÈ LLEIXA
Urb. Torre d'en Gil, s/n 43520 Roquetes
>> https://goo.gl/maps/CZvcbEMwobN2
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HORARIS
DIVENDRES

23 NOVEMBRE

DISSABTE

09:00 a 09:55h

09:00 a 09:55h

10:00 a 10:55h

10:00 a 10:55h

11:00 a 11:55h

11:00 a 11:55h

12:00 a 12:55h

12:00 a 12:55h

13:00 a 13:55h

13:00 a 13:55h

13:50 a 14:55h

13:55 a 14:55h

24 NOVEMBRE

PLANIFICACIÓ
(Arthur Cohen)

PLANIFICACIÓ
(Arthur Cohen)

PLANIFICACIÓ
(Arthur Cohen)

PREPARACION FISICA
(Arthur Cohen)

PREPARACION FISICA
(Arthur Cohen)

DIUMENGE
09:00 a 09:55h

10:00 a 10:55h

11:00 a 11:55h

12:00 a 12:55h

13:00 a 13:55h

15:00 a 15:55h

16:00 a 16:55h

16:00 a 16:55h

TÀCTICA
(Arthur Cohen)

16:00 a 16:55h

17:00 a 17:55h

TÀCTICA
(Arthur Cohen)

17:00 a 17:55h

TÀCTICA
(Arthur Cohen)

18:00 a 18:55h

MINIVÒLEI

TÈCNICA
(Idaira Vega)

TÈCNICA
(Idaira Vega)

REGLAMENT
(Idaira Vega)

REGLAMENT
(Idaira Vega)

DINAR

15:00 a 15:55h

(Carlos Garcia)

TÈCNICA
(Idaira Vega)

13:55 a 14:55h

DINAR

17:00 a 17:55h

25 NOVEMBRE

15:00 a 15:55h

TÈCNICA
(Idaira Vega)

TÈCNICA
(Idaira Vega)

descans 15'
18:00 a 18:55h

19:00 a 19:55h

20:00 a 20:55h

21:00 a 21:55h

MINIVÒLEI
(Carlos Garcia)

MINIVÒLEI
(Carlos Garcia)

MINIVÒLEI
(Carlos Garcia)

17:00 a 17:55h

19:00 a 19:55h

TÀCTICA
(Arthur Cohen)

20:00 a 20:55h

19:00 a 19:55h

TÈCNICA
(Idaira Vega)

EXÀMEN TEÒRIC
(Idaira Vega)

20:00 a 20:55h

MINIVÒLEI
(Carlos Garcia)

(T) CLASSE TEÒRICA
(P) CLASSE PRÀCTICA
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PROFESSORS:


Carlos García:
MESTRE EF i ENTRENADOR NIVELL 3 FIVB

 Idaira Vega:
INEF, ENTRENADORA NIVELL 3 RFEVB i ÀRBITRE NACIONAL RFEVB


Arthur Cohen:
ENTRENADOR NIVELL 3 RFEVB, ESTADISTA DATA RFEVB

INSCRIPCIÓ: 180€
>> https://inscripcions.fcvolei.cat/convocatoria/9626e

NORMATIVA DEL CURS
1.

En cas necessari cada alumne té dret a una segona convocatòria per cada assignatura, tant si aquesta s’avalua
mitjançant examen o mitjançant treball per blocs d’assignatures.

2.

L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria i es controla mitjançant la signatura individualitzada d’un full
d’assistència a cada classe pràctica. Degut a que les classes presencial són de caire pràctic és obligatori assistir
en roba esportiva per tal de poder participar en les sessions.

3.

Per tenir dret a examinar-se, en aquest format de curs d’un cap de setmana, és necessari assistir a un mínim del
90% del total d’hores pràctiques per al curs d’entrenadors.

4.

En cas de lesió o impediment físic per participar de manera activa a les classes pràctiques, caldrà presentar
informe mèdic i assistir amb els mateixos requisits anteriorment fixats.

5.

Per tal de poder superar el curs d’entrenador, en la cas del NIVELL BÀSIC ,una vegada esgotades les dues
convocatòries, és necessari:
a.
b.

Obtenir la qualificació d’APTE a tots els blocs d’assignatures. El alumne declarat NO APTE haurà de
tornar a fer el curs (i abonar-ho de nou).
Participar en una activitat de promoció proposada per la FCVb amb dades concretes al llarg de la
temporada vigent.

6.

Una vegada s’hagi superat el curs d’entrenadors NIVELL BÀSIC s’obtindrà un títol provisional (el títol ja es vàlid
amb la necessitat de complir amb el requisits marcats més endavant)que passarà a ser definitiu (permet realitzar
el nivell següent) una vegada s’hagi realitzat un any de pràctiques i s’hagi cursat un clínic formatiu de la FCVB.

7.

Si finalment un alumne inscrit al curs no ho realitza, una vegada feta i abonada la inscripció, la FCVb no li
retornarà l'import de la inscripció. No més pot ser ajornat la realització del curs amb motiu de causes de força
major.

8.

Es crearà un grup amb l’aplicació WHATSAPP amb tots els alumnes/as inscrits al curs per tal de poder fer
comunicacions i resoldre incidències d’una manera mes àgil, així com comunicar enviaments de informació i altres
per tal de confirmar la recepció o no dels correus enviats en relació al curso altres activitats relacionades amb la
formació d’entrenadors.
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EVALUACIÓ
L’última hora presencial serà utilitzada per realitzar l’examen global dels curs (50 preguntes dels diferents assignatures en
format test).

 TREBALLS EXTRES
 Per tal de completar les 32 hores que ha de contenir el curs, s’hauran de fer diferents treballs que seran indicats
pels professors/es al llarg de les classes presencials.
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