NORMATIVA DEL
CURS D’INICIACIÓ
És un curs FEDERATIU amb validesa a tot l’estat espanyol i reconegut per la FEB, la FBIB i
la resta de federacions autonòmiques. En cap cas tendrà reconeixement oficial. El títol
habilitarà l’entrenador/a per dirigir equips fins a la categoria infantil a les competicions
autonòmiques de les Illes Balears.
ACCÉS I PROMOCIÓ
Els requisits mínims per accedir al curs són:
a) Haver complert els setze anys o complir-los durant l'any que es realitza el curs.
b) Estar cursant estudis d’ESO.
c) Haver finalitzat l’ESO o titulacions equivalents o superiors.
CRITERIS D’ADMISSIÓ
En primer lloc tendran plaça els alumnes pertanyents al club on es realitza el curs i que
col·labora en l’organització (sempre que es lliurin la documentació necessària abans de la data
límit). A continuació es farà l’admissió de la resta d’alumnat per rigorós ordre d’inscripció fins
arribar al nombre màxim establert. La inscripció no es considerarà vàlida fins que no es lliuri el
resguard del pagament.
El nombre mínim d’alumnes serà de 16 i el màxim dependrà de les instal·lacions on es realitzi
el curs però fluctuarà entre els 25 i els 30. En el cas que no s’arribi al mínim d’alumnes
matriculats el curs no es realitzarà. I en arribar al màxim permès, la resta d’alumnes quedaran
en llista d’espera per al proper curs o per cobrir les eventuals baixes de darrera hora.
REQUISITS D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Per fer efectiva la matrícula a un curs d’iniciació s’haurà de lliurar en pdf (via email) els
documents següents:
a) full d’inscripció degudament emplenat.
b) full de protecció de dades.
c) còpia del DNI (ambdues cares).
d) fotocòpia de l’expedient acadèmic (estudis).
e) fotografia de carnet.
f) Resguard d’ingrés bancari al cc de la FBIB (175 €).
La matrícula només serà vàlida quan s’hagi fet i demostrat el pagament del curs.
PROFESSORAT
Titulats superiors en bàsquet o llicenciats en educació física. Les xerrades de formació les
realitzaran experts en la matèria.
CONVALIDACIONS
Els llicenciats en educació física convalidaran les assignatures de desenvolupament físic i salut,
metodologia i psicologia. Els diplomats en educació física i els tècnic superiors en animació
d'activitats físiques i esportives (TAFAD) convalidaran l’assignatura de desenvolupament físic
i salut.
CÀRREGA LECTIVA
Es tracta d’un curs eminentment presencial de 41 hores lectives (30 de classe, 2 de tutoria, 6
d’exàmens i 3 de xerrades). Les classes són teòriques i pràctiques.
La distribució horària per assignatures serà:

ASSIGNATURA

HORES
presencials

no presencials

Tècnica Individual Ofensiva

7

2

Tècnica Individual Defensiva

4

2

Tàctica

4

1

Metodologia

4

4

Desenvolupament físic i salut

3

1

Regles de joc

3

0

Direcció d’equip (grup i partit)

2

1

Legislació

1

0

Psicologia i valors del bàsquet

2

1

Xerrada sobre actuacions bàsiques

2

0

Xerrada Jugam Encomana Valors

1

0

Tutories

2

-

Exàmens

6

-

TOTAL

41 hores presencials

AVALUACIÓ I ASSISTÈNCIA
Cada alumne/a disposarà de dues convocatòries d’examen (primera convocatòria i
recuperació). De les nou assignatures, vuit s’avaluaran mitjançant un examen teòric i una
(desenvolupament físic i salut) amb un treball. A les assignatures amb càrrega pràctica també
s’avaluarà aquest aspecte.
L’alumnat haurà d’assistir al 100% del curs excepte a les assignatures de tècnica individual
(ofensiva i defensiva), tàctica i metodologia que hauran d’assistir a un mínim del 75%. A resta
d’assignatures, si no s’arriba al 100%, no es tendrà dret a l’examen de primera
convocatòria i es podrà anar a la recuperació únicament si l’absència és prou justificada
(certificat oficial de treball o d’exàmens oficials, partit de bàsquet oficial, defunció d’algun
familiar directe, ...). La comissió de formació de la FBIB determinarà si s’accepta el justificant.
L’alumnat amb fitxa de jugador/a ACB, LEB, LF i LF2 no hauran d’assistir obligatòriament al
100% de les classes, però han de realitzar als exàmens i treballs per poder ser avaluats.
Les assignatures que no es superin s’hauran de recuperar a un altre curs.

