FORMACIÓ DE TÈCNICS DE LA
COMARCA D’OSONA
Temporades 2018-2019 i 2019-2020
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1. COM OPTAR AL PROJECTE FORMACIÓ DE TÈCNICS DE LA COMARCA D’OSONA
Els clubs o entitats esportives han de presentar al Consell Esportiu d’Osona la proposta de candidats
per ser admesos a la formació a través del procediment que es determini a tal efecte.
Les propostes seran individuals i es formularan mitjançant un model d’imprès, que es facilitarà als clubs
i entitats esportives i que s’haurà d’acompanyar de la següent documentació.
•

Fotocòpia del DNI.

•

Còpia de la llicència federativa d’entrenador de la temporada 2017-2018.

•

Carta de motivació de l’aspirant.

El termini de presentació de les sol·licituds s’obrirà el dia 2 de juliol i es tancarà el dia 15 del mateix mes.
Tots els aspirants seleccionats gaudiran d’una beca del 100% de l’import del curs, que s’estima en
225,00€ per curs i alumne. Aquesta beca, tanmateix, està condicionada a l’assistència i aprofitament de
la formació. És per això que abans de l’inici, tots els alumnes hauran de dipositar una fiança del 20%
(90€) de l’import total del curs que es retornarà un cop acabat el període formatiu.

2. OBLIGACIONS I DRETS DELS PARTICIPANTS
Els participants del Projecte de Formació de Tècnics tenen les següents obligacions:
•

Assistir a totes les reunions i sessions establertes en el programa amb puntualitat, o excusarne de forma justificada la seva absència en cas que aquesta es produeixi.

•

Complir i executar les tasques de seguiment que es plantegin a les sessions formatives.

•

Traslladar els coneixements adquirits durant la formació als cossos tècnics i entrenadors dels
clubs corresponents.

Els alumnes del curs gaudiran dels següents serveis:
•

Deu càpsules formatives repartides al llarg de les temporades 2018-2019 i 2019-2020.

•

Seguiment de les accions formatives aplicades a la realitat quotidiana de cadascun dels
participants.

1

3. REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ
Requisits d’accés
•

Desenvolupar tasques d’entrenament, coordinació o direcció tècnica en un club o entitat de la
comarca.

•

Haver tingut llicència federativa amb una entitat de la comarca la temporada immediatament
anterior a l’inici del curs.

•

Comprometre’s a pertànyer al club per un període mínim de dues temporades, coincidint amb
la formació.

Requisits de manteniment al programa
•

Assistir al 80% de les càpsules formatives del programa. En cas de no assistència, justificar
degudament l’absència.

•

Complir amb els requeriments i trameses de seguiment.

•

No haver rebut cap sanció disciplinària de caràcter greu abans de començar o mentre es
participi en la formació.

4. ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PLACES
Un cop presentades totes les candidatures, es valoraran en funció dels criteris tècnics que es poden
consultar a l’Annex 1.
A banda d’aquestes premisses, s’hauran de complir les següents condicions:
•

Representativitat territorial, en funció de les llicències expedides pel Consell Esportiu d’Osona
en la temporada 2017-2018.

•

Combinació de modalitats d’equip (60%)i individuals (40%). Això suposa que hi ha 15 places
per a esports d’equip i 10 per a individuals.

•

El nombre màxim de tècnics per cadascuna de les disciplines esportives serà del 20%. Per
tant, hi podran haver 5 tècnics de cadascun dels esports.

•

El nombre màxim de graduats en CAFE serà del 20%, de manera que no podran ser més de 5
alumnes del total de participants.

•

El nombre màxim de places per cada entitat és d’un.
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ANNEX 1

Càrrec (s’escollirà el càrrec amb més responsabilitat)

Punts

Director tècnic

40

Coordinador

30

Entrenador

20

Auxiliar d’entrenador

10

Experiència en el càrrec actual

Punts

Més de 5 anys

40

De 3 a 5 anys

30

D’1 a 3 anys

20

Menys d’un any

10

Formació reglada

Punts

Màster

40

Grau universitari

30

CFGS

20

CFGM

10

Formació federativa

Punts

3r nivell

40

2n nivell

30

1r nivell

20

Altres

10
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Capacitat de formar altres membres de l’organització (mesurada en nombre d’entrenadors)

Punts

Més de 15

40

11 a 15

30

6 a 10

20

1a5

10
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