
 
 

   

INTRUCCIONS PER L’ALUMNAT DEL CURS MONITOR NO 

PRESENCIAL ABRIL-MAIG 2020 

 

Primer de tot donar-vos la benvinguda a aquest primer curs moniotr de manera no presencial, 

una modalitat que ens permet des de la distància accedir als continguts i adquirir els 

aprenentatges necessaris.  

Us volem fer arribar algunes instruccions d’ús de la plataforma iquad per fer més profitosa la 

vostra experiència, creiem que el curs amb aquest nivell de professorat és una magnifica 

oportunitat per formar-vos com a entrenadors i entrenadores, i que les circumstàncies actuals 

poden ser un impuls i una oportunitat per aprofitar. 

Primer de tot un cop matriculats haureu d’accedir a la vostra àrea de l’alumne, per fer-ho 

entrareu a la plana web de la Federació Catalana d’Handbol www.fchandbol.cat i als diferents 

menús de la capçalera, triarem el de més a la dreta, atenció no cliquem a sobre de IQUAD 

simplement posem el cursor a sobre i apareix un desplegable, triem ACCÉS DEL FEDERAT 

 

 

Se’ns obre una altra finestra de fons negre amb molts quadres, cada un per un tema diferent. A 

nosaltres ens interessa un que està a baix de tot i que a primer cop d’ull no es veu, baixem la 

imatge i apareixerà el quadre de CLAUSTRO-FORMACIÓN. 

http://www.fchandbol.cat/


 
 

   

 

 

 

 

Cliquem i se’ns obre un accés on tenim des opcions ACCESO COMO ALUMNO  ACCESO COMO 

PROFESOR, triem alumne i posem el nostre usuari i contrasenya. 



 
 

   

 

 

Un cop a dins accedim a l’àrea de l’alumne on tindreu accés al curs i a les assignatures un cop 

es vagin obrint, no totes sobren el primer dia, més endavant teniu el calendari. La idea és que 

curseu unes assignatures abans que d’altres perquè l’aprenentatge tingui una coherència i 

continuïtat. 

Aquí rebreu avisos si teniu exàmens propers o tasques per entregar 

 

Ara simplement haig de clicar a ACCEDER AL CURSO per poder entrar a les diferents 

assignatures. 

 



 
 

   

Un cop a dins del curs tinc un desplegable per triar quina assignatura vull fer en aquest 

moment: 

 

 

Al menú de l’esquerra que m’acompanya a tots els passos que vaig fent tinc altres eines com el 

calendari de els assignatures i exàmens o tasques que hauré d’entregar 

 

 

 

 



 
 

   

FUNCIONAMENT DEL CURS I ASSIGNATURES 

Les 10 assignatures com sabeu s’han d’aprovar totes, a cada una d’elles els professors us 

explicaran el procés d’avaluació, què heu de fer per aprovar i els terminis que s’han de complir. 

Com a data màxima per totes marquem el diumenge dia 31 de maig com a TANCAMENT DEL 

CURS. No s’acceptarà cap tasca per entregar després del dia 31. 

Com a alumnes accediu a l’assignatura que voleu cursar i trobareu els apunts de l’assignatura 

que son un link de Youtube on veureu un vídeo d’una presentació de powerpoint narrada o un 

vídeo editat per el professor que imparteix la matèria, podeu accedir als apunts QUAN VULGUEU 

a l’hora que vulgueu, l’estona que us vagi bé, podeu parar quan us convingui, recular i repetir 

les vegades que calgui. VOSALTRES US MARQUEU ELS TEMPS I ELS HORARIS. 

 

 

Podreu trobar vídeos extres com a complement dels apunts, arxius pdf o altres que els 

professors vulguin aportar per fer més entenedora l’assignatura. 



 
 

   

 

 

Si seguiu baixant a la pàgina de l’assignatura us trobareu més apartats, examen amb accés data 

d’obertura de l’examen i data de tancament de l’examen. NO ES PODRÀ FER L’EXAMEN FORA 

D’AQUESTES DATES. El mateix per les tasques del treball autònom. 

 

 

Per últim trobem els apartats del Foro, on el mateix professor pot crear temes de debat o els 

alumnes crear-ne de seus amb dubtes o preguntes. Aquestes poden ser respostes per el 

professor o per altres companys augmentant així la interacció entre vosaltres. 

 



 
 

   

CALENDARI DE LES ASSIGNATURES DEL CURS MONITOR 

Us recomanem seguir l’ordre de les assignatures per així assolir els coneixements oportuns que 

us facilitaran la següent assignatura. Recordeu que podeu accedir als apunts al vostre ritme i 

en el vostre horari més còmode. 

Data divendres dia 17 d’abril s’obriran les següents assignatures: 

 Organització  i legislació                                         

 Regles del joc                                                            

 Comportament i aprenentatge                             

Data dilluns dia 20 s’obriran les següents assignatures: 

 Teoria i pràctica de l’entrenament                       

 Fonaments biològics                                               

 Desenvolupament professional                            

Data dijous dia 23 s’obriran les següents assignatures: 

 Seguretat i higiene 

 Història de l’handbol 

 Didàctica de la iniciació a l’handbol 

Data dilluns dia 27 s’obriran les següents assignatures: 

 Formació tècnic-tàctica 

 

 


