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                              CIR 03-13 Curs monitors 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS DE MONITORS i 

MONITORS HABILITATS DE PATINTGE ARTÍSTIC 2013  
 
 1. Taxes i convocatòries: 
La taxa d’inscripció del curs és de 200 €. Aquesta taxa inclou la matricula,l’assistència a 
classe, la documentació i dues convocatòries d’examen. 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. 
 
2. Requisits: 
 Tenir 16 anys el dia 31 de desembre de 2013 
 Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar o equivalent. 

 
3. Titulació: 
Els alumnes que superin totes les assignatures (en primera o segona convocatòria), 
obtindran el Títol de Monitor/a de Patinatge Artístic modalitat B. 
 
4. Documentació que cal aportar: 
Fotocòpia del DNI, una fotografia original actualitzada (carnet), fotocòpia del títol de 
Graduat Escolar o ESO (els alumnes que estiguin cursant 3er. o 4rt d’ESO hauran de 
presentar un certificat acreditatiu i les qualificacions del darrer curs. 
 
5. Formalització de la sol·licitud: 
El període d’inscripció començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la 
pàgina web de la Federació i finalitzarà el 8 de Gener de 2013. 
Para realitzar una reserva de plaça, se deu ingressa la quantitat de 50€ a la conta de 
“La Caixa” nº 2100-0010-30-0202128595 . El resguard se deurà presentar el dia del 
inici del curs 
Els 150€ resta’ns es faran efectius al presentar la documentació, dia de inici del 
curs 
Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’entrada a la Federació Territorial. 
 

6. Desenvolupament del curs: 
El curs esta compost de 10 assignatures: 
-. PREPARACIÓ FÍSICA 
-.TEORIA DE L'ENTRENAMENT 
-. REGLAMENT 
-. DIDÀCTICA 
-. LLIURE 
-. FIGURES OBLIGATÒRIES 
-. XOU/COREOGRAFIA 
-. PARELLES D'ARTÍSTIC 
-. PARELLES DE DANSA 
-. PRIMERS AUXILIS 
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El curs es realitzarà el mes de Gener a la Pobla de Mafumet, segons el calendari 
següent: 
Dia :12/01/2013      (De 09 a 13 i de 15 a 19hores) – Teoria- Pràctica 
Dia :13/01/2013      (De 09 a 13 i de 15 a 19hores) – Teoria- Pràctica 
Dia :26/21/2013      (De 09 a 13 i de 15 a 20 hores)– Teoria 
Dia :27/01/2013      (De 10 a 13 i de 15 a 18 hores)– Teoria- Pràctica 
Examen :16/02/2013 ( De 09 a 14 hores) 
 
7. Assistència: 
L’assistència al curs és obligatòria. Les absències s’hauran de justificar per 
escrit i en cap cas podran superar el 20% del total d’hores de formació. 
Els alumnes que no assisteixin al 80% de les hores de formació no tindran 
opció a realitzar l’examen. 
 
 
8. Qualificacions: 
Les qualificacions se enviaran per correu electrònic al interessats. 
 
9. Revisió d’examen: 
Els alumnes que, un cop rebudes les qualificacions, desitgin sol·licitar revisió 
d’examen, ho podran sol·licitar per e-mail (artistic.tarragona@fecapa.cat), per Fax 
(977.31.33.20) o per carta adreçada a la Federació Catalana de Patinatge Territorial de 
Tarragona, en el termini màxim de 72 hores posteriors a la publicació dels resultats. 
 
10. Característiques dels Monitors Habilitats: 
Podran obtenir aquesta modalitat totes les persones que compleixin els requisits, però 
sense disposar del certificat acreditatiu de categoria, (escola i/o lliure). Aquests no 
podran obtenir el títol de monitor, fins que no hagin obtingut el certificat de categoria. 
 
11. Informació Administrativa del curs: 
Per a qualsevol informació sobre inscripcions al Curs de Monitors de Patinatge 
Artístic, us podeu adreçar a la Federació Catalana de Patinatge Territorial de Tarragona 
de dimarts i dijous de 19 a 21 hores. 
 
 
   
  
      
 
 
 
 
        Comitè de Patinatge Artístic  
           Territorial de Tarragona 
 
Reus,  17 de desembre de 2012 
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