ÁREA DE ADESTRADORES
ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES

CONVOCATORIA CURSOS DE INICIACIÓN 2011 - 2012
A Federación Galega de Baloncesto, a través da súa Escola Galega de Adestradores,
convoca diferentes cursos de iniciación ao longo da temporada que se desenvolverán en
cada delegación zonal en función do número de preinscritos para devanditos cursos.
Estes cursos teñen carácter FEDERATIVO, aínda que se levarán a cabo os trámites
pertinentes para obter a súa aprobación administrativa e optar ás validacións e
homologacións das Titulacións Académicas como Curso Inicial de Grado Medio.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Celebraranse na localidade sede de cada Delegación Zonal, ou na localidade
que indique ou Delegado Zonal, sempre que haxa polo menos 15 preinscritos
desa zona.
No caso de que non haxa ese número mínimo, estudarase a posibilidade de realizar
un curso conxunto entre varias Delegacións.
Excepcionalmente, a FGB poderá autorizar a realización dun curso de menos
de 15 preinscritos en localidades nas que, pola súa poboación, sexa difícil
reunir ese número.

DATAS DE CELEBRACIÓN
En función do número de preinscricións, e/ou a petición expresa da Delegación Zonal, Club
ou outro organismo, establecerase un calendario de celebración dos cursos ao longo da
tempada 2011 – 2012.
Con antelación suficiente, informarase de devanditos cursos a través da Web, para dar a
posibilidade de completar o número de inscricións.
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PREINSCRICIÓN
Todas as preinscricións deberán ter entrada nas Delegacións Zonais correspondentes e para
isto empregarase o modelo que se achega con esta convocatoria. Así mesmo, deberán
entregarse 2 fotografías tamaño carné, fotocopia do DNI, e xustificante de ter pagado a
cota de inscrición ao curso, así como copia da titulación académica.
No caso de existir máis de 30 preinscritos nalgunha delegación, seleccionaranse ata ese
número máximo en función do seu currículo académico e deportivo.

REQUISITOS DE INSCRICIÓN
Ter máis de 18 anos ou estar en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria (ESO) o de equivalente a efectos académicos.
COTA

A cota de preinscrición é de 200 euros. Nesta cantidade inclúense as taxas de matrícula das
convocatorias

ordinarias,

docencia,

atención

tutorial,

certificación

de

diplomas,

documentación do curso e todo o material didáctico.
Devandita cota deberá aboarse mediante transferencia bancaria á conta de la Caixa 21001455 - 14 - 0200227406 indicando claramente o nome do alumno e o destino do mesmo:
Curso de Iniciación de .... (Delegación Zonal). Se previamente xa tiña realizado toda ou
parte da preinscrición, deberá xustificar ante a súa Delegación dita transferencia.
Aqueles que finalmente non sexan admitidos ou se non se realiza o curso na súa delegación,
recuperarán o ingreso efectuado.
A Federación Galega de Baloncesto habilitará un sistema de bolsas, que poderá solicitar un
alumno ou club, co fin de facilitar a todos a asistencia a estes cursos. As Bases de devanditas
bolsas poderán consultarse na Web.

ÁREA DE ADESTRADORES
ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES

COMEZO DO CURSO
Informarase puntualmente a través da web da FGB, o lugar de celebración e horarios
concretos do curso.

REQUISITOS E RECOMENDACIÓNS PARA OS ALUMNOS
Para a superación deste curso é IMPRESCINDIBLE a presenza física do alumno, superar as
diferentes probas de cualificación que se realicen en cada materia, así como presentar
satisfactoriamente os traballos que se soliciten por parte do profesorado.

VALIDACIÓNS
Para aqueles alumnos que posúan una titulación académica coa que poidan aspirar a unha
validación de materias ou bloques, deberán completar a preinscrición no apartado de
observacións, coas materias ou bloques dos cales solicita validación. Así mesmo, achegará a
Certificación académica persoal, debidamente compulsada, no que se reflictan as materias
cursadas e a súa cualificación, para que a Comisión de validacións avalíe dita solicitude.

Santiago, 12 de setembro de 2011

