A tots els Clubs d’Hoquei Patins,
Us comuniquem que, tal com varem avançar la setmana passada, i atès l’acord signat
amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la Federació
Catalana de Patinatge convoca un Curs de Tècnic de Primer Nivell d’Hoquei Patins
(Títol homologat per l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya).
Us adjuntem la informació del curs (bases de convocatòria, full d’inscripció i horaris del
mateix). Aquesta informació també estarà publicada al web de la Fecapa, a l’apartat
“Formació”.
Per obtenir la titulació de Tècnic de Nivell 1 d’Hoquei Patins, s’ha de realitzar la prova
d’accés i, posteriorment s’ha de superar el Bloc Específic, el Bloc Comú i realitzar o
validar el període de pràctiques.
FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
A) Requisits d’inscripció:
a. Edat mínima 16 anys (en el moment de realitzar la inscripció)
b. Estar en possessió del Títol de Graduat en ESO o equivalent o
superior o document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a
Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior)
c. Disposar de llicència federativa de la temporada 2015
En el termini establert, els alumnes hauran de lliurar per correu electrònic a l’adreça
oac@fecapa.cat la documentació següent:
B) Documentació a adjuntar per formalitzar la inscripció:
a. Sol·licitud de realització de la prova d’accés
b. Comprovant de pagament de la prova d’accés (indicant el nom de
l’alumne a l’apartat “observacions” de la transferència bancària)
c. Sol·licitud d’inscripció al curs
d. 1 Fotografia carnet (format jpg o png)
e. Fotocòpia del Títol d’ESO (o equivalent o superior)
f. Fotocòpia del DNI
1.- PROVA D’ACCÉS:
El període d’inscripció a la prova d’accés finalitza el dia 26/06/2015. Els alumnes
interessats en realitzar el curs hauran de presentar dins del termini establert la sol·licitud
de realització de la prova d’accés juntament amb el comprovant del pagament de la taxa
de 49’25 € per correu electrònic a l’adreça oac@fecapa.cat, indicant a l’apartat
“assumpte” del correu: ACCÉS-HP-NOM I COGNOMS
Els alumnes que hagin superat la prova d’accés, es podran matricular al Bloc Específic,
Bloc Comú i Període de Pràctiques.
AMB EL SUPORT DE:

2.- BLOC ESPECÍFIC:
El Bloc específic consta de 80 hores de formació, en el que es cursen les assignatures
següents:
TÈCNICA – TÀCTICA – PORTER - DIDÀCTICA – REGLAMENT
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL – SEGURETAT E HIGIENE

–

Aquesta formació es realitza en format semi presencial, amb assistència obligatòria dels
alumnes els dies que es detallen en el quadre següent (pendent de confirmació
definitiva)
BLOC ESPECÍFIC
FORMACIÓ
PRESENCIAL
18-19h

19-20h

20-21h

14/07/2015 PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

20/07/2015 TECNICA

TECNICA

TECNICA

22/07/2015 TÀCTICA

TÀCTICA

TÀCTICA

27/07/2015 PORTERS

PORTERS

PORTERS

29/07/2015 DIDÀCTICA

DIDÀCTICA

DIDÀCTICA

FORMACIÓ
VIRTUAL
15/07/2015 A
24/07/2015
25/07/2015 A
05/08/2015
05/08/2015 A
02/09/2015

04/09/2015

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3

EXAMEN DE 17 A 21 H.

La resta d’hores de formació es realitzaran mitjançant l’aplicació web “e-aula”de la
Fecapa, on l’alumne podrà realitzar les sessions virtuals així com la resolució de les
activitats proposades per l’equip docent.
Els alumnes que cursin i superin el bloc específic podran sol·licitar llicència de tècnic de
primer nivell d’Hoquei Patins habilitat per la temporada 2015/2016.
3.- BLOC COMÚ:
El Bloc Comú es podrà realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport del 16 de setembre al 19
de novembre de 2015 o bé a qualsevol centre a Catalunya que convoqui el Bloc Comú
de Nivell 1 format LOE (que es poden consultar a la informació de la convocatòria). En
el cas de que els alumnes optin per cursar el Bloc Comú en els centres relacionats a la
informació que no sigui l’Escola Catalana de l’Esport, hauran de consultar els horaris del
centre.
AMB EL SUPORT DE:

CALENDARI D’INSCRIPCIONS I PAGAMENT DE LA TAXA:
El calendari d’inscripcions i pagament serà el següent:
1.- Període d’Inscripció i pagament de la prova d’accés
2.- Publicació llista provisional admesos a la prova d’accés
3.- Publicació llista definitiva admesos a la prova d’accés
4.- Realització de la prova d’accés
5.- Acta definitiva de la prova d’accés
6.- Llista definitiva d’admesos al curs
7.- Termini de pagament (Bloc Específic, Comú i Pràctiques)
8.- Inici del curs (presentació de l’equip docent i assignatures)

: de 19 a 26 de juny
: 01 de juliol de 2015
: 06 de juliol de 2015
: 08 de juliol de 2015
: 09 de juliol de 2015
: 13 de juliol de 2015
: de 13 a 15 de juliol
: 14 de juliol de 2015

Els imports del curs són els següents:
1.- Prova d’accés: 49,25€
2.- Bloc Comú: 136€
3.- Bloc Específic + Període de pràctiques: 260€
El pagament d’aquests imports s’ha d’efectuar mitjançant un ingrés o transferència a
l’entitat financera “La Caixa”.
IBAN: ES42 2100 3054 6122 0049 4287
Per a qualsevol dubte amb les bases de la convocatòria us podeu adreçar a
oac@fecapa.cat o bé al telèfon 93.215.05.13 de dilluns a divendres en horari d’oficina.
Federació Catalana de Patinatge
Oficina d’Atenció als Clubs

Barcelona, juny de 2015

AMB EL SUPORT DE:

