
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS DE TÈCNICS 

DE 1r NIVELL D’HOQUEI PATINS 
REUS  2007 

(Convocatòria HP/T/02/2007) 
 
 

1. Taxes i convocatòries: 
 
La taxa d’inscripció del curs és de 340 €, amb la possibilitat de fer el pagament en 
tres  terminis: 100 € en fer la inscripció, 120 € el dia 15 de desembre i 120 € el dia 
1 de març de 2008 . Aquesta taxa inclou l’assistència a classe, i la primera 
convocatòria d’exàmens. Els alumnes que obtinguin la qualificació NO APTE o 
NO PRESENTAT en un màxim de tres assignatures de la primera convocatòria 
podran optar a una segona fent efectiva una taxa d’examen de 15 € per 
assignatura. 

 
2. Requisits: 

 
 Tenir 18 anys el dia 30 de desembre  de 2007 per a obtenir la 

titulació 
 Tenir 16 anys el dia 1 de setembre de 2007 per a inscriure’s al 

Curs.  
 Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent. 

 
3. Titulació: 

 
Els alumnes que superin totes les assignatures (en primera o segona 
convocatòria) estaran en possessió del Títol de Tècnic de 1er. Nivell d’Hoquei 
Patins de la Federació Catalana de Patinatge. En qualsevol cas els alumnes que 
un cop superades totes les assignatures no tinguin els 18 anys, podran actuar 
únicament com a monitors d’hoquei base habilitats (en la temporada 2008/2009), 
obtenint el títol de tècnic en el moment de tenir l’edat reglamentària. 
 

4. Documentació que cal aportar: 
 
Fotocòpia del DNI, una fotografia original actualitzada (carnet), fotocòpia del títol 
de Graduat Escolar, ESO o equivalent. 
 

5. Formalització de la  sol·licitud: 
 
La formalització de la sol·licitud s’haurà de realitzar utilitzant l’imprès adjunt, amb 
tota la documentació requerida i fent efectiu el pagament del primer termini de la 
taxa a la secretaria de la Federació Catalana de Patinatge-Territorial de 
Tarragona  (Av. Marià Fortuny, 76, baixos 1a) de Reus, dilluns, dimarts o dijous de 
18 a 21 hores. 
 
Els alumnes que no presentin tota la documentació, o no facin el pagament dins 
del termini indicat en el punt 6), es consideraran NO INSCRITS. 
 



 
6. Termini de presentació: 

 
Les sol·licituds, la documentació i l’import de la taxa, haurà de presentar-se a la 
secretaria de la FCPTT abans del 16 d’octubre de 2007. El nombre de places 
és limitat, i l’acceptació d’inscripcions serà per rigorós ordre d’entrada. 
 

7.  Desenvolupament del curs: 
 
L’inici del curs serà el dia 20 d’octubre  i durarà fins al mes de març de 2008. (data 
per confirmar). 
 
El curs constarà de 56 hores de formació presencial, tutories i exàmens, més 9 
hores de pràctica en pista. Es desenvoluparà  els dies: 20 i 27 d’octubre; 3, 10, 17 
i  24 de novembre; 1 i 15 de desembre; 12, 19 i 26 de gener; 2, 9, 16 i 23 de 
febrer i 1, 8 i 29 de març. (aquestes dates poden variar per ajustar-se a 
necessitats organitzatives) 
 
Assistència: 
 
L’assistència al curs és obligatòria. Les absències s’hauran de justificar per escrit i 
en cap cas podran superar el 10% del total d’hores de formació. 
 
Els alumnes que no assisteixin al 90% de les hores de formació no tindran opció a 
realitzar l’examen. 
 

8. Qualificacions i segona convocatòria: 
 
Les qualificacions només es podran consultar  mitjançant la pàgina web de la 
Federació Catalana de Patinatge Territorial de Tarragona  (www.fcptt.cat), així 
com les dates  de la segona convocatòria d’examen. La consulta es realitzarà 
individualment mitjançant el número de DNI de l’alumne inscrit. 
 
Un cop publicades les qualificacions a la pàgina web de la federació, així com la 
data de realització de la segona convocatòria, es considerarà els alumnes 
notificats. 
 

9. Revisió d’examen: 
 

Els alumnes que, un cop publicades les qualificacions, desitgin sol·licitar revisió 
d’examen, ho podran sol·licitar per e-mail (jmbarbera@fecapa.cat) o per Fax al 
977 313320 (FCPTT) en el termini màxim de 72 hores posteriors a la publicació 
dels resultats. 
 

10. Convocatòria de recuperació: 
 

Els alumnes que hagin cursat en edicions anteriors del Curs de Tècnic de 1er. 
Nivell, i tinguin assignatures pendents de recuperació, podran cursar les 
assignatures pendents (amb assistència obligatòria a classe) tindran accés a la 
primera convocatòria del curs HP/T/02/2007. En aquest cas, els interessats 
hauran de sol·licitar aquesta inscripció per escrit, adjuntant les qualificacions o la 
notificació d’aquestes a secretaria de la FCPTT, en el mateix termini d’inscripció i 

http://www.fcptt.cat/
mailto:jmbarbera@fecapa.cat


hauran d’abonar en concepte de drets d’assistència i de convocatòria d’examen,  
66 € per assignatura. 
 

11.  Informació administrativa del curs: 
 
Per a qualsevol informació sobre inscripcions al Curs de Tècnic de 1er. Nivell 
d’Hoquei Patins, us podeu adreçar a la secretaria de la Federació Catalana de 
Patinatge-Territorial de Tarragona els dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores o 
al telèfon 977 323712 (Sra. Roser). 
 

12.  Convalidacions: 
 
Els alumnes amb assignatures susceptibles de convalidació, ho hauran de 
comunicar en el moment de presentar la sol·licitud, i adjuntar el document 
acreditatiu (original) per tal de tramitar la convalidació. Un cop començat el curs 
no s’acceptaran sol·licituds de convalidació d’assignatures. 
 

13.  Horari: 
 
L’horari del curs de Tècnics de primer nivell  serà de 9 a 13:30 hores (amb 
sessions de dues hores i mitja hora de descans entre sessions). 
 

14.  Assignatures 
 
DIDÀCTICA (Mètodes d’Ensenyament i Psicologia) :12 Hores 
TÈCNICA I ESTRATÈGIA     :12 Hores (teoria) 
           6 Hores (pràctica en pista) 
PORTERS       :  6 Hores (teoria) 
        :  3 Hores (pràctica en pista) 
TEORIA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA   :  8 Hores 
ORGANITZACIÓ FEDERATIVA    :  2 Hores 
REGLAMENT      :  4 Hores 
ANATOMIA I PRIMERS AUXILIS    :  4 Hores 
 
Exàmens       :  8 Hores 
 
  
 
  
 
Reus, octubre de 2007. 
 


