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INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS CURSOS D’ENTRENADOR/A ESPECIALISTA EN 

HANDBOL PLATJA NIVELL II  
 

El curs d’Entrenador/a Especialista en Handbol Platja Nivell II està reconegut per la RFEBM . 

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 d’Handbol Platja.  
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CONSIDERACIONS GENERALS 
El curs d’Entrenador/a Especialista en d’Handbol Platja Nivell II va dirigit a aquelles persones que 

vulguin formar-se en la direcció d’equips i entrenament d’iniciació a l’Handbol Platja, i la promoció de 

l’Handbol Platja.  

Per a aconseguir la Titulació d’Entrenador/a Especialista en Handbol Platja Nivell II, cal seguir el següent 

camí:  

1. Complir els requisits d’Accés  

2. Realitzar la matriculació i el curs d’Entrenador/a Especialista en Handbol Platja Nivell II i 

finalitzar-lo amb la qualificació d’Apte/a.  

 

El Curs s’impartirà en català.  

  

• L’alumne/a ha de mostrar respecte vers els companys i el professorat.  

• L’alumne/a ha de disposar de connexió a Internet per tal de complir amb els requeriments del 

curs a través de la plataforma MiSquad.   

• L’alumne/a es dóna per informat/da que la via de comunicació de la temporalització del curs de 

formació és la plataforma MiSquad i la pàgina web de la FCH.   

• Està prohibit fer i/o difondre imatges i/o informació específica del curs a través de qualsevol xarxa 

social sense el permís explícit de la FCH.   

• En cas d’incomplir aquesta normativa, l’alumne/a serà expulsat/da i perdrà el dret de poder 

obtenir el certificat en el curs, havent-se de matricular en futures convocatòries.   

  
 

PREU TOTAL DEL CURS D’ENTRENADOR/A ESPECIALISTA EN HANDBOL PLATJA 

NIVELL II 
El preu unitari del curs és de 65€ (**) que caldrà pagar per TPV  un cop s’hagi validat la inscripció al 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.  

 (**)  Abans de fer el pagament,  consultar la convocatòria de cada curs si s’aplica alguna subvenció per 

a federats a la FCH o a noies de clubs adherits al Pla d’igualtat.   

  
 

REQUISITS D’ACCÉS: QUI ES POT INSCRIURE?  
Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:  

• Tenir el títol d’Entrenador/a Nivell  II (antic Territorial). 

• Tenir el títol de Monitor Especialista en Handbol Platja Nivell I 
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ESTRUCTURA DEL CURS  
El Curs d’Entrenador especialista en Handbol Platja Nivell II és semi-presencial, 10’5 hores de classe on 

line sincrònic i 9’5 hores presencials fent un total de 20 hores de formació.  

El curs està estructurat segons el següent quadre:  

  

   

ASSIGNATURA  HORES      HORES               Núm. TOTAL 
   ON LINE           PRESENCIALS     ASSIGNATURA  

BLOC COMÚ        

Desenvolupament professional II 1  1 

Regles de Joc II 1  1 

Direcció d’equips I 2  2 

Formació tècnica i tàctica individual de l’handbol II  4 4 

Joc col·lectiu ofensiu i defensiu 0’5 5’5 6 

Preparació física (acondicionament físic) I 3  3 

Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament de 

l’handbol platja II 
2  2 

Seguretat en handbol platja 1  1 

TOTAL DEL CURS  10’5 h 9’5 h 20 h 

  
  

  

DESENVOLUPAMENT DEL CURS  
El Curs d’Entrenador/a d’Handbol Platja Nivell II consta de 8 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 que es farà en format on-line sincrònic, com de la part autònoma d’entrega de treballs. Quan 

totes les assignatures estiguin aprovades, llavors l’alumne/a tindrà la consideració d’APTE/A. Un cop 

acabat el curs, les actes són enviades a l’Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEBM per a que  

consti en l’expedient acadèmic.  

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.  

  

ASSISTÈNCIA AL CURS  
L’assistència obligatòria al curs és del 80% tant de les hores presencials com on line.   A les classes es 

portarà un control d’assistència. 

  

  
 
.  
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AJORNAMENT O ANUL·LACIÓ DEL CURS  
L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol es reserva el dret d’ajornar 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 ajornament 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.  

 

OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ENTRENADOR/A ESPECIALISTA EN HANDBOL PLATJA 

NIVELL II 
 

Un cop superat el curs s’obtindrà un certificat d’aptitud del Curs d’Handbol Platja Nivell II i s’iniciarà el 

tràmit per a la tramitació del Títol d’Entrenador/a Especialista en Handbol Platja Nivell II. 

  

DUBTES I CONTACTE AMB LA COORDINACIÓ DEL CURS  
Per qualsevol dubte sobre el curs d’Entrenador Especialista en Handbol Platja Nivell II es posa a 

disposició dels alumnes la següent adreça electrònica:  

formacio.entrenadors@fchandbol.com  

 

 


