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Reportatge

Durant el cap de setmana del 25 al 27 de novembre es van dur a terme els

cursos de formació d’entrenadors que organitza cada any la Federació

Catalana d’Esports d’Hivern. Hem parlat amb els responsables per saber-ne

una mica més.

La formació dels entrenadors 
dóna un pas més
✒ Robert Costa�

Al llarg de la temporada, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern organitza dife-

rents cursos de formació. Uns van adreçats als nois i noies que volen arribar a ser

entrenadors, altres, als qui volen arribar a ser delegats tècnics autonòmics d’esquí

alpí, esquí de fons i surf de neu, i, finalment, uns tercers que volen arribar a orga-

nitzar competicions de les especialitats blanques esmentades amb anterioritat.

Per veure quina és la tipologia d’aquests cursos, quina és la seva temàtica, i el

perfil de les persones a les quals van adreçats, vam encarregar al nostre col.labo-

rador –sempre eficient– Robert Costa, un article al voltant dels cursos de forma-

ció d’entrenadors que es van dur a terme a la Val d’Aran a les darreries del 2005.

En Robert va parlar amb Núria Perramón –directora de l’Escola Tècnics Esportius

de la Vall d’Aran i amb Pep Padró, coordinació dels cursos. De la conversa que va

mantenir amb ells ara us fem aquesta petita síntesi. � Pep Padró, coordinador d’aquesta edició dels cursos,

“Els cursos cobreixen les necessi-

tats d’un entrenador”

Per què organitza la FCEH aquests cursos? 

Quan temps fa?

Per cobrir unes necessitats d’uns entrenadors dels

clubs, que tinguin uns coneixements mínims que els

permetin un treball adequat amb els corredors de

les categories inferiors. Amb el format actual la

federació ha desenvolupat aquests cursos des de fa

cinc anys. Aquests cursos van néixer a partir d’un

acord dels clubs en una assemblea de la Federació.

Com s’hi accedeix?

La idea és que els clubs aportin els seus entrena-

dors, per entrenadors entenem aquells nois o noies,

moltes vegades excorredors, que volen col·laborar

en la promoció de la competició amb els nens i

nenes de les categories inferiors de competició dels

seus clubs.

Com es preparen els cursos? Amb quins criteris?

Fins ara s’ha intentat que en un espai molt reduït de

temps es puguin comprimir els coneixements

mínims necessaris per poder desenvolupar unes

tasques amb un nivell suficient de qualificació que

faci possible la conducció de grups de corredors en

activitats de competició bàsicament infantils. Els cri-

teris són donar una base teòrica que possibiliti l’apli-

cació d’aquests coneixements en un entorn pràctic.

A què es dóna més importància?

A què els aspirants tinguin uns criteris clars i sufi-

cients del que és “conduir” un grup. Es volen donar

unes bases mínimes perquè sàpiguen desenvolupar-

se en un medi que molts dominen com a esquiadors,

però que és molt diferent quan s’ha de portar un

grup de nens en una situació d’entrenament i/o com-

petició.

Quina estructura tenen? (teòric, pràctic, avaluació...)

Hi ha una base de formació teòrica d’unes 20 hores

i d’unes 10 de pràctica sobre neu dels coneixements

adquirits. A partir d’ara però, això canviarà, doncs

els cursos s’integraran en un projecte molt més

ambiciós dins de l’ensenyament reglat que porta a

terme ETEVA.

Quin tipus d’alumnat hi ha?

Bàsicament nois i noies que han estat corredors,

que segueixen tenint l’esperit de la competició i les

ganes de transmetre els seus coneixements i moti-

vacions als nois  dels seus clubs. No es tracta de

professionals, entesos en el sentit absolut del

terme, sinó de persones que tenen una vocació

especial i que treballaran sobretot els caps de set-

mana i durant les seves vacances a l’hivern

Hi ha formació continuada pels entrenadors que ja

han fet el curs?

A cada nou curs s’ofereix un reciclatge pels alumnes

que han cursat els cursos anteriors.

Núria Perramon, directora d’ETEVA (Escola Tècnics

Esportius de la Vall d’Aran),

“La FCEH ha fet una aposta impor-

tant vers la formació”

A qui va adreçada aquesta formació? saasdasaaaaaa

Podem dir que el perfil dels qui inicien aquesta for-

mació són persones joves o no tant joves, als quals

agraden els esports d’hivern, que gaudeixen amb la

seva pràctica i amb la seva ensenyança, però que no

fan d’aquesta activitat la seva principal tasca laboral.

És per tant, un complement a la seva feina que està

vinculada a l’esbarjo o al món del lleure a través dels

clubs d’esquí.ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Quin tipus de titulació s’obté? sssssssssssssssssssss

La titulació que posem a l’abast de tots aquells que

finalitzin la formació és la de monitor de lleure espe-

cialitzat en esports d’hivern, titulació oficial de la

Secretaria General de Joventut de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta titulació l’obtindran aquells que

facin les 170 hores lectives de què consta el curs, i

les 150 de pràctiques. En aquest començament de

temporada els aspirants han de fer les primeres 35

hores de formació especialitzada.

Què diu la legislació vigent en matèria de formació de

tècnics? 

El Reial  Decret 1913/1997, configura els ensenya-

ments de tècnic esportiu. És una norma coherent

amb els principis rectors del sistema educatiu, i

harmònica, ja que contempla la definició dels nous

ensenyaments, la seva ordenació acadèmica, les

directrius generals dels títols; es regula el procedi-

ment d’avaluació i es fixen els requisits mínims

d’ordre material i personal que han de reunir els cen-

tres on es vol impartir aquesta formació. Fins i tot, el

mateix cos normatiu preveu els possibles drets

adquirits pels titulars de certificacions expedides res-

pecte a formacions anteriors i transitòries fins a la

implantació dels estudis. Aquesta norma suposa la

incorporació d’aquest es titulacions al sistema educa-

tiu de formació professional.

Quina utilitat tenen aquests cursos? 

A part de la utilitat de la formació en si mateixa, la

Generalitat de Catalunya en el seu Decret 56/2003,

considera que la titulació de directors o monitors

d’activitats de lleure infantil i juvenil (diplomes regu-

lats per la Secretaria General de Joventut)  amb una

acreditació mínima de 60 hores de formació específi-

ca en l’activitat corresponent, tot  comptant amb

l’habilitació del Consell Català de l’Esport, permet de

desenvolupar tasques en el medi natural, en concret,

ferles activitats esportives vinculades a la FCEH.

Tampoc hem d’oblidar que aquesta titulació capacita

els seus titulars per a fer activitats «en les quals hi

participin persones menors de 18 anys en nombre

superior a sis, que no tinguin caràcter familiar i que

es desenvolupin a Catalunya, amb una finalitat educa-

tiva, cultural, formativa o social»

Quina és la diferència d’aquest any en relació a anys

anteriors? 

La FCEH ha fet una aposta important vers la forma-

ció, tot oferint una formació alternativa a la de tècnic

esportiu, però completa. El títol de tècnic esportiu va

adreçat a aquells que volen fer de l’ensenyament de

l’esport i dels seus entrenaments,  el seu món profes-

sional. No obstant, i com deia, la formació que ofereix

la FCEH és una formació completa  ja que contempla

l’esport com a fet social,  i com a element educatiu i

integrador en la societat actual. Per tant, a diferència

d’altres convocatòries, el curs té una major càrrega

horària i els aspirants completaran la seva formació

esportiva especialitzada amb conceptes de pedago-

gia, psicologia o sociologia, entre d’altres. No hem

d’oblidar que la Declaració de Niça del 2000 del

Consell d’Europa, sobre la funció social de l’esport,

encomana a les federacions esportives adoptar les

mesures per a la salvaguarda de la capacitat de for-

mació dels seus clubs afiliats i de la qualitat de dita

formació, sempre actuant d’acord amb el dret i les

pràctiques nacionals i comunitàries.

Qui són els formadors? 

Els formadors dels cursos són col.laboradors i pro-

fessors de la formació de tècnics esportius de

l’ETEVA, i de la Escòla d’Educadors en Léser en Miei

Naturau, centre que depèn de l’ETEVA, i per tant, del

Conselh Generau d’Aran. Són els professionals que

desenvolupen les seves tasques educatives en el nos-

tre centre de formació autoritzat per la Generalitat de

Catalunya.

És una formació suficient per a ser entrenador d’un

club? 

És una formació suficient per a aquell, que com hem

dit desenvolupa tasques complementàries en el marc

d’un club esportiu, per entendre’s, tot entenent

l’esport com una activitat educativa i recreativa, de

lleure. 

Quines altres opcions hi ha? 

A més de la formació de monitor en lleure especialit-

zat en esports d’hivern, aquells que vulguin dedicar-se

professionalment, poden fer-ho tot realitzant la titula-

ció de tècnic esportiu. Com us comentava, aquesta

titulació de règim especial forma part del sistema

educatiu espanyol, i per tant, té els mateixos efectes

professionals i acadèmics que qualsevol altra titulació

de grau mig. Una vegada finalitzat, i sempre amb el

requisit previ del Batxiller, es pot començar la forma-

ció de tècnic esportiu superior que permet l’accés

directe a la Universitat una vegada s’ha aabat. 


