
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 
 
 COMITÈ CATALÀ DE      OFICINA D’ATENCIÓ  
PATINATGE ARTÍSTIC             ALS CLUBS 

 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS D’ENTRENADORS 
AUTONÒMICS VOLUNTARIS DE PATINATGE ARTÍSTIC 2010 

(Convocatòria PA/TAUT/2010) 
 
 

1. Pre-inscripció 
 
Poden presentar sol·licitud de pre-inscripció tots els aspirants que compleixin 
els requisits de l’apartat 3 d’aquestes bases. 
 
El termini de presentació de la pre-inscripció és des del moment de la 
publicació de les bases a la pàgina web de la Fecapa fins el dia 10 de març de 
2010. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, la Federació enviarà un correu electrònic als 
alumnes preinscrits per tal de que formalitzin la inscripció. 
 
Per formalitzar la inscripció només caldrà realitzar el pagament de la taxa, 
segons el que disposa el punt 2 d’aquestes bases. 
 
Un cop finalitzat el termini establert per formalitzar la inscripció els alumnes pre-
inscrits que no la formalitzin es considerarà que desisteixen de la mateixa. 
 
 

2. Formalització de la inscripció 
 
La taxa d’inscripció del curs és de  240 €. Aquesta taxa inclou la documentació,  
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. 

 
 
3. Requisits: 

 
a. Tenir 18 anys el dia 31 de desembre de 2010 
b. Estar en possessió del Títol de Monitor/a de Patinatge Artístic de 

la Federació Catalana de Patinatge abans del 31 de desembre de 
2008 

c. Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar o equivalent. 
d. Acreditació documental d’una experiència mínima de 120 hores 

com a Monitor/a de Patinatge Artístic. 



 
4. Titulació: 

 
Els alumnes que superin totes les assignatures (en primera o segona 
convocatòria) i presentin el certificat acreditatiu de 120 hores d’experiència 
estaran en possessió del Títol d’Entrenador/a Autonòmic/a de la Federació 
Catalana de Patinatge (Títol propi). 
 

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

6. Desenvolupament del curs: 
 
Hores de formació:  
 
El curs constarà de classes teòriques i pràctiques  més 3 hores d’examen. 
 
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 cada assignatura. 
 
Lloc de realització: 
 
El curs es realitzarà a la província de Tarragona. En el moment de formalitzar la 
inscripció es comunicarà als pre-inscrits el lloc i les dates de realització. En 
principi està prevista la realització durant el mes de juliol, de 2010. En el 
moment de realitzar el pagament ja s’haurà concretat la data i el lloc de 
realització. 
 
 

7. Qualificacions i segona convocatòria: 
 
Les qualificacions només es podran consultar  mitjançant la pàgina web de la 
Federació Catalana de Patinatge (www.fecapa.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 a la pàgina web de la federació les qualificacions, així com 
la data de realització de la segona convocatòria, es considerarà els alumnes 
notificats. 
 
 
 
 
 



 
 

8. Revisió d’examen: 
 

Els alumnes que, un cop publicades les qualificacions, desitgin sol·licitar revisió 
d’examen, ho podran sol·licitar per e-mail (dani@fecapa.ccat), per Fax 
(93.487.19.86) o per carta adreçada a la Federació catalana de Patinatge, en el 
termini màxim de 5 dies posteriors a la publicació dels resultats. 
 

8. Informació Administrativa del curs: 
 
Per a qualsevol informació sobre inscripcions al Curs dTècnics Autonòmics de 
Patinatge Artístic,  us podeu adreçar a la secretaria de la Federació Catalana 
de Patinatge de dilluns a divendres de 18 a 21 hores o al telèfon 93.215.05.13 
(Sr. Daniel). 
 
Federació Catalana de Patinatge 
Oficina d’Atenció als Clubs 
 
 
Barcelona, febrer de 2010 



 
 

 

FEDERACIÓ CATALANA 
DE PATINATGE 

 
 

CURS DE TÈCNIC/A AUTONÒMIC/A 
DE PATINATGE ARTÍSTIC 

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ 
Convocatòria PA/TAUT/2010 

 

 
 
COGNOMS:_____________________________ NOM: __________________  
 
DNI: ____________________ DATA NAIXEMENT : ____________________   
 
ADREÇA: ____________________________ NÚM: ________ CP: _________ 
 
POBLACIÖ:__________________________ DNI : ______________________ 
 
TELÈFON:_________________________MÒBIL: ______________________ 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: _________________________________________ 
 
 
______________________, ________ de ______________________ de 2010 
 

Sol·licito ser pre-inscrit/a al curs de Tècnic/a Autonòmic/a  de Patinatge Artístic, 
i accepto les bases de la convocatoria. 
 
 
 
 
      
(signatura) 

 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: 
 
??1 Fotografia actual 
??Fotocòpia del DNI 
??Document acreditatiu de Graduat Escolar/ESO o equivalent 

 
 

Data d’Entrada a la FCP: 
 
 
 
 

Aquesta sol·licitud es pot presentar presencialment a qualsevol oficina de la 
Federació Catalana de Patinatge o per correu electrònic (dani@fecapa.cat) 


