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Definició del curs  

 

El Curs Especial d’Adaptació a instructors/es és una formació especifica de la 
Federació Catalana de Tennis adreçada als instructors/es titulats/des per la 
FCT que volen sol·licitar, mitjançant els clubs de Catalunya, els informes 
federatius.   

Aquesta formació neix amb l’objectiu de facilitar als instructors dels clubs de 
Catalunya la seva regularització envers la Llei 3/2008 de l’exercici de les 
professions de l’esport.   

El curs està dissenyat en relació a l’ Article 8 de la Disposició addicional  sisena de 
la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport, que determina els processos d’inscripció de professionals 
amb formació i experiència contrastada en el sector esportiu al Registre Oficial 
de Professionals de l’Esport de Catalunya 

 

Requisits d’accés:   

 

- Acreditar 700 hores d’experiència professional com a instructor/a.    

- Presentar la declaració jurada de l’experiència professional.   

- Informe del Director / Gerent del club validant l’experiència professional.  

- Estar en possessió de la Llicència Federativa de Tècnic en vigor. 

 

Descripció del curs  

 

- Destinataris: Titulats curs d’instuctor. 

- Tipus de formació: privada federativa  

- Càrrega horària: 41 hores totals en Format Semipresencial  

Hores Presencials: 11 hores. 

Hores No presencials (lectures i treballs): 30 hores.  

- Horaris: caps de setmana  

- Inscripcions: limitades per orde d’inscripció.   

- Preu: 235 euros  
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Assignatures i horaris:  
 

Horari del Curs Assignatura 

Dissabte de 15 a 20 hores  
Metodologia i didàctica del tennis  

Fonaments tècnics i tàctics  

Diumenge de 9 a 15 hores  Primers Auxilis i DEA  

 

Normativa:  

 

1. Assistència: L’assistència a classe és obligatòria: cada professor passarà 
llista. Els alumnes han d’assistir al 100% de les classes de cada 
assignatura. 

2. Convalidacions. No hi ha cap tipus de convalidació. 
3. Avaluació contínua. No hi ha examen, l’assistència es obligatòria, avaluació 

contínua.  
4. Notes:  Sortiran publicades una vegada entregats els treballs de 

l’assignatura. Els indicador seran APTE / NO APTE. 
5. Conducta Qualsevol problema en la conducta dels alumnes  respecte al 

professorat, als companys i/o al material serà valorat per la Junta de 
Professors, que decidirà al respecte. 
 

 

Convocatòries i Inscripcions  

 
Les inscripcions s’han de realitzar mitjançant el formulari adjunt i enviar-ho a l’Àrea 
de Formació en els terminis indicats. 
 
Forma de pagament: transferència bancària.   
IBAN ES61 2100 0848 0502 0025 3686 ( Entitat financera CaixaBank ) 
 
Relació de Convocatòries 2017:  
 

Província   Dates del Curs  Tancament d’Inscripcions  

Tarragona 14 i 15 octubre 2017 11 d’octubre 12.00 hores 

Barcelona  21 i 22 octubre 2017 18 d’octubre 12.00 hores 

Girona  4 i 5 novembre 2017 1 de novembre 12.00 hores 

Lleida  11 i 12 novembre 2017 8 de novembre 12.00 hores 

 


