
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS DE MONITORS 
VOLUNTARIS DE PATINATGE ARTÍSTIC 2011 

(Convocatòria PA/M/01/2011) 
 

1. Taxes i convocatòries: 
 

La taxa d’inscripció del curs és de  200 €. Aquesta taxa inclou l’assistència a 
classe, i la primera convocatòria d’exàmens. Els alumnes que obtinguin la 
qualificació NO APTE o NO PRESENTAT en un màxim de tres assignatures de 
la primera convocatòria podran optar a una segona.  

 
2. Requisits: 

 

� Tenir 16 anys el dia 31 de desembre de 2011 
� Estar en possessió del certificat d’aptitud (Lliure o Escola) 
� Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar o equivalent. 
 

3. Titulació: 
 

Els alumnes que superin totes les assignatures (en primera o segona 
convocatòria) estaran en possessió del Títol de Monitor/a de Patinatge Artístic 
de la Federació Catalana de Patinatge 
 

4. Documentació que cal aportar: 
 

Fotocòpia del DNI, una fotografia original actualitzada (carnet), fotocòpia del 
títol de Graduat Escolar o ESO (els alumnes que estiguin cursant 3er. o 4rt 
d’ESO hauran de presentar un certificat acreditatiu i les qualificacions del darrer 
curs, i document acreditatiu d’estar es possessió del certificat (escola i/o lliure).  
 

5. Formalització de la  sol·licitud: 
  

El període d’inscripció començarà l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria a la pàgina web de la Federació i finalitzarà el 5 de juliol  de 2011. 
 
Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’entrada a la 
secretaria de la Federació.  
 
La formalització de la sol·licitud s’haurà de realitzar utilitzant l’imprès adjunt, 
amb tota la documentació requerida i fent efectiu el pagament de la taxa a la 
secretaria de la Federació Catalana de Patinatge (C/ Mallorca, 253 1.1.) de 
Barcelona, de dilluns a divendres de 18 a 20 hores. 
 

 
També podran enviar la documentació per correu popstal o electrònioc as 
dani@fecapa.cat i efectuar el pagament per transferència bancària a nom de 
l’alumne al número de c/c. de La Caixa 2100 3054 61 2200494287, enviant per  
 
 
 



FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

 
 
FAX el comprovant d’ingrés (93.487.19.86) o per correu electrònic a 
hernandez@fecapa.cat  
 

6.  Desenvolupament del curs: 
 
El curs es realkitzarà a les instal·lacions d’ALTIS Cerdanyoloa de Cerdanyola 
del Vallès (Barcelona) 
 
L’Horari del curs és el següent:. 
 
Del 18 al 22 de Juliol de 9 a 16’45 hores (amb pausa per dinar) 
Del 25 al 29 de Juliol de 9 a 15 hores 
 
Assistència: 
 
L’assistència al curs és obligatòria. Les absències s’hauran de justificar per 
escrit i en cap cas podran superar el 10% del total d’hores de formació. 
 

Els alumnes que no assisteixin al 90% de les hores de formació no tindran 
opció a realitzar l’examen. 
 

7. Qualificacions i segona convocatòria: 
 

Les qualificacions només es podran consultar  mitjançant la pàgina web de la 
Federació Catalana de Patinatge (www.fecapa.cat), així com les dates  de la 
segona convocatòria d’examen. La consulta es realitzarà individualment 
mitjançant el número de DNI de l’alumne inscrit. 
 
Un cop publicades a la pàgina web de la federació les qualificacions, així com 
la data de realització de la segona convocatòria, es considerarà els alumnes 
notificats. 
 

8. Revisió d’examen: 
 

Els alumnes que, un cop publicades les qualificacions, desitgin sol·licitar revisió 
d’examen, ho podran sol·licitar per e-mail (dani@fecapa.cat), per Fax 
(93.487.19.86) o per carta adreçada a la Federació Catalana de Patinatge, en 
el termini màxim de 72 hores posteriors a la publicació dels resultats. 
 

9.Informació Administrativa del curs: 
 

Per a qualsevol informació sobre inscripcions al Curs de Monitors de Patinatge 
Artístic, us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció als Clubs de la Federació 
Catalana de Patinatge (dani@fecapa.cat) de dilluns a divendres de 18 a 20 
hores o al telèfon 93.215.05.13 (Sr. Daniel). 
 
Barcelona, juny de 2011 


