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INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS CURSOS DE MONITOR
El curs de Monitor Català d’Handbol és reconegut per la RFEBM i correspon també al Nivell I de la
formació d’entrenadors de la EHF.
Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la
“titulació”-diploma federatiu, puguin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les
categories corresponents.
El Curs de Monitor Català d’Handbol queda emmarcat dins de la disposició 8a del RD 1363/2007 en
les titulacions federatives que no porten a titulacions oficials. Amb el curs de Monitor Català
d’Handbol, mitjançant un informe federatiu, es pot demanar la inscripció al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport (més informació clic aquí).
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CONSIDERACIONS GENERALS.
El curs de Monitor Català d’Handbol va dirigit a aquelles persones que vulguin formar-se en la
direcció d’equips i entrenament d’iniciació a l’Handbol, i la promoció de l’Handbol.
Per a aconseguir la Titulació de Monitor Català d’Handbol, cal seguir el següent camí:
1. Complir els requisits d’Accés
2. Realitzar la matriculació i el curs de Monitor Català d’Handbol i finalitzar-lo amb la
qualificació d’Apte.
3. Realitzar el període de pràctiques (sempre un cop ets Apte del curs) durant la temporada
(150h).
4. Presentar un certificat del Club o Entitat que acrediti que s’ha realitzat el període de
pràctiques.

PREU TOTAL DEL CURS DE NOU MONITOR
El preu unitari del curs és de 230€ que caldrà ingressar un cop s’hagi autoritzat el curs. En cas
d’anul·lació del curs per part de la Federació Catalana d’Handbol es recuperarà la totalitat de
l’import. Si un cop inscrit, l’alumne decideix renunciar al curs, no es recuperaran els diners de la
matrícula.

REQUISITS D’ACCÉS: QUI ES POT INSCRIURE?
Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:
a. Tenir 16 anys complerts o complir-los durant l’any del curs.
b. Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació secundària Obligatòria o titulació
acadèmica equivalent.
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QUINS EQUIPS I CATEGORIES ES PODEN ENTRENAR AMB EL TÍTOL DE MONITOR
CATALÀ D’HANDBOL?
L’assemblea de Clubs de la FCH és qui aprova les categories que es poden entrenar amb cada
titulació.
Actualment, el quadre de titulacions és:
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ESTRUCTURA DEL CURS
El Curs de Monitor Català d’Handbol està format per una part presencial (72 hores) i una part no
presencial (48) fent un total de 120 hores de formació.
El curs està estructurat segons el següent quadre:

ASSIGNATURA

HORES
HORES NO TOTAL
PRESENCIALS PRESENCIALS ASSIGNATURA

BLOC COMÚ
Fonaments Biològics
Àrea del Comportament i l’Aprenentatge
Teoria i Pràctica de l’Entrenament Esportiu
Organització i Legislació de l’Esport

8
6
8

7
4
7
5
23

15
10
15
5
45

20
20
4

5
5
2
4

25
25
6
4

6
50

4
5
25

10
5
75

72 h

48 h

120 h

22
BLOC ESPECÍFIC I COMPLEMENTARI
Didàctica de la Iniciació a l’Handbol
Formació Tècnico-Tàctica (Defensiva-Ofensiva)
Regles de Joc
Història de l’Handbol
Seguretat i Higiene a l’Esport
Àrea de Desenvolupament Professional

TOTAL DEL CURS

DESENVOLUPAMENT DEL CURS
El curs de Monitor Català d’Handbol consta de 10 assignatures. Cal aprovar cadascuna de les
assignatures tal i com el professorat defineixi a l’inici del curs, tant de la part presencial com de la
part no presencial. Quan totes les assignatures estiguin aprovades, llavors l’alumne tindrà la
consideració d’APTE. Un cop acabat el curs, les actes són enviades a la Escuela Nacional de
Entrenadores de la RFEBM per a que en consti en l’expedient acadèmic.
El títol de Monitor es podrà sol·licitar per als efectes corresponents un cop realitzat el període de
pràctiques, que comença quan l’alumne és apte (les pràctiques no poden ser anteriors al curs).
Per a poder ser APTE hi haurà 2 convocatòries que estaran definides en el calendari de cada curs.
Una convocatòria ordinària i una convocatòria extraordinària.
En cas que l’alumne no sigui apte en cap de les dues convocatòries (hagi superat totes les
assignatures segons els criteris del professorat), haurà de recuperar les assignatures pendents, en un
màxim de 4, al proper curs de recuperació que es convoqui, no podent realitzar el període de
pràctiques fins la superació de la totalitat del curs.
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Recuperació d’assignatures suspeses:
Si l’alumne suspèn d’una a quatre assignatures després de la convocatòria ordinària i l’extraordinària,
aquestes es podran recuperar en un curs especial de recuperació de manera no presencial. Aquest
curs es convocarà des de la federació i tindrà un preu de 60€.
Si l’alumne suspèn més de 4 assignatures haurà de repetir el curs sencer en una nova convocatòria.

ASSISTÈNCIA AL CURS
L’assistència obligatòria al curs és del 80% de les hores presencials. A les classes es portarà un control
d’assistència.

COMPENSACIÓ D’ASSIGNATURES
Les assignatures del Curs de Monitor Català d’Handbol poden tenir correspondència amb altres
formacions esportives o afins, pel que es podrà sol·licitar la compensació de les assignatures.
Quan es sol·liciti qualsevol compensació d’assignatures, caldrà presentar el certificat acadèmic del
centre corresponent on s’indiqui explícitament el numero d’hores realitzades en l’assignatura i la
nota.
En aquelles titulacions que no són de l’àmbit de l’esport, cal presentar també el currículum cursat per
l’alumne per a comprovar que els continguts a convalidar són els mateixos que es realitzen en el curs.
Les assignatures compensades eximeixen els alumnes a assistir a la part presencial i a realitzar els
treballs corresponents a la part no presencial, quedant com a nota de l’assignatura un 5.
El pagament del curs és únic, de manera que no existeix cap descompte ni tarifa per les assignatures
compensades. L’alumne té el dret a assistir a les classes de les assignatures que té compensades.
En funció de la titulació específica relacionada amb l’Activitat Física i l’Esport, l’Escola de Tècnics de la
FCH estableix les següents compensacions:

Curs d’Aspirant a Àrbitre d’Handbol
Estaran exempts de realitzar l’assignatura Regles de Joc I del bloc específic.

Tècnic en Nivell 1 d’Handbol – Formació Oficial
Els alumnes que tenen el diploma de Nivell 1, tenen convalidat tot el curs de Monitor.
Els alumnes que han fet el Bloc Específic, tenen convalidades les assignatures de Didàctica de
l’ensenyança de l’Handbol, Formació Tècnic-Tàctica (ofensiva i defensiva), Regles de Joc I i
Desenvolupament Professional.
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Llicenciats en Educació Física i l’Esport o en Ciències de l’Educació Física i l’Esport
Els alumnes llicenciats o graduats en CAFE, tenen convalidat el títol de monitor si han realitzat 4
crèdits específics d’handbol.

Diplomat en Educació Física o Mestre especialista en Educació Física
Estaran exempts de realitzar les assignatures: Fonaments Biològics, Seguretat i higiene a l’esport i
Comportament i Aprenentatge.

Diplomat en Magisteri altres modalitats.
Estaran exempts de realitzar l’assignatura de Comportament i aprenentatge.

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (CFGS)
Estaran exempts de realitzar: Fonaments Biològics, Àrea del Comportament i de l’Aprenentatge i
Teoria i Pràctica de l’Entrenament.
Si acrediten 4 crèdits o més específics d’handbol tindran convalidat la titulació del curs de Monitor.

Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques en el Medi natural (CFGM)
Estaran exempts de cursar l’àrea de Fonaments Biològics i Seguretat i Higiene a l’esport.

Llicenciats en Medicina, Diplomats universitaris en Infermeria o altres titulacions equivalents a les
anteriors
Estaran exempts de cursar l’Àrea de Fonaments Biològics i Seguretat i Higiene a l’esport.

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l’Educació o qualsevol titulació equivalent
Estaran exempts de cursar l’Àrea de Comportament i Aprenentatge.

Alumnes amb els curs de CIATE
Estaran exempts de cursar les assignatures Fonaments Biològics i Seguretat i Higiene a l’esport.

ALTRES RECONEIXEMENTS
Qualsevol altra titulació serà considerada a efectes de compensació i serà valorada per l’Escola de
Tècnics de la Federació Catalana d'Handbol durant el període de matriculació dels cursos, acreditantla de la manera requerida.
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Les persones que no disposin de la titulació però que acreditin haver superat les assignatures
anàlogues en els estudis realitzats, gaudiran també del reconeixement de les assignatures.
El preu del curs és unitari, és a dir, que no hi haurà en cap cas descompte de l’import total de 230 €
pel reconeixement d’assignatures.
Per a totes les compensacions d’assignatures cal omplir el full de reconeixement d’assignatures que
es pot descarregar de la plana web de la Federació Catalana d’Handbol, a l’àrea de formació, i
adjuntar la documentació requerida.

CONVALIDACIONS D’AQUEST CURS AMB ALTRES ESTUDIS
Les assignatures d'aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica actualment en els cursos
de la formació oficial. Quedarà en la competència de l’Entitat organitzadora dels estudis la
convalidació parcial o total de les assignatures i el curs de Monitor Català d’Handbol.

APLAÇAMENT O ANUL·LACIÓ DEL CURS
L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol es reserva el dret d’aplaçar o suspendre
aquest curs abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número
de 15 alumnes.
Els alumnes inscrits seran informats per correu electrònic de la seva anul·lació o aplaçament en el
moment que es produeixi. La totalitat dels diners seran retornats als alumnes en cas d’anul·lació del
curs per part de la Federació Catalana d’Handbol.
Si un cop inscrit, l’alumne decideix renunciar al curs, no es recuperaran els diners de la matrícula.

PRÀCTIQUES
Un cop realitzat el Curs de Monitor i havent obtingut la qualificació d’apte, de manera automàtica, la
FCH dona constància que l’alumne inicia el període de pràctiques, mitjançant un correu electrònic.
Aquest període de pràctiques haurà de ser durant una temporada (150h) . El període de pràctiques
comença sempre després de ser APTE en el curs.
No compten les pràctiques realitzades amb anterioritat al curs.

OBTENCIÓ DEL “TÍTOL”* - DIPLOMA DE MONITOR
Un cop realitzat el període de pràctiques, es podrà sol·licitar a la FCH el títol de Monitor. Caldrà
enviar un certificat del club o entitat on s’han realitzat les pràctiques especificant l’equip i que ha
realitzat més de 150 hores durant la temporada.

DUBTES I CONTACTE AMB LA COORDINACIÓ DEL CURS
Per qualsevol dubte sobre el curs de Monitor es posa a disposició dels alumnes la següent adreça
electrònica:
formació.entrenadors@fchandbol.com
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