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FINA CCP  

Assitent Entrenador 
Nivell 1  

 Assistant Coach L1 

Entrenadors sense 
experiènci prèvia en 
entrenament 

FINA CCP  

Entrenador Nivell 2 

Coach Level  L2 

Entrenadors actius que 
necessiten una 
formació més profunda 
de les habilitatsm a 
nivell intermig 

FINA CCP 

Entrenador Sènior 
Nivell 3 

Senior Coach L3 

Entrenadors  amb 
experiència que 
necessiten una 
formació més profuna 
de les habilitats a 
nivell avançat 

 

FINA SWIMMING  COACHES COURSE 

ASSISTANT COACH LEVEL 1 

ANDORRA 

INTRODUCCIÓ 

La Federació Internacional de Natació (FINA) ha iniciat un programa de 

certificació d’entrenadors de natació anomenat FINA SWIMMING COACHES  

CERTIFICATION (Certificació FINA entrenadors de natació). Aquest programa 

permet als participants avançar a través de diferents passos per convertir-se en 

un entrenador reconegut per la FINA, depenent dels seus coneixements, 

experiència, capacitat i qualificacions.  

El següent diagrama il·lustra el procés de com els candidats poden obtenir la 

certificació de la FINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la Federació Andorrana de Natació, com a membre de la Federació 

Internacional de Natació  FINA, oferim gratuïtament el curs de nivell 1 Assistent 

d’Entrenador (Assistant Coach Level 1) a Andorra.  
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Per realitzar el curs es requereix un mínim de 10 participants i fins a un màxim de 

30. La inscripció es farà per estricte ordre d’entrada de documentació. 

La formació es composa de 2 parts: 

 Un curs ON LINE de 12-15 hores 

 Un curs PRESENCIAL de 18 hores 

Cada participant inscrit/a  rebrà la informació i les instruccions per realitzar la 

part del curs ON LINE al correu electrònic que faciliti. 

AVALUACIÓ 

El idioma oficial del curs és el castellà. 

Per tal d’aprovar el curs i obtenir la certificació, el participant haurà de superar 

el curs ON LINE. A més, haurà d’assistir al curs presencial i superar l’examen. 

Per l’examen escrit presencial, no està permès l’ús d’intèrprets, recursos en 

línea i dispositius electrònics. 

 

Dirigit a: 

 Nedadors/res  i ex nedadors/res  majors de 18 anys 

 Persones vinculades en l’ensenyament de natació a les escoles, clubs 

esportius i entitats privades. 

 Persones vinculades al món aquàtic. 

o Per qualsevol altre casuística no contemplada anteriorment 

contactar directament amb la FAN. 

 

DATES DEL COURSE ON LINE: 18 de maig del 2020 

DATES DEL CURS PRESENCIAL: 19, 20 i 21 de juny del 2020 

LLOC:  Centre de Tecnificació d’Ordino (aules) i Centre Esportiu d’Ordino         

(pràctiques). 

PREU: Gratuït 

HORARIS : Adjunts en el programa  
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REQUISITS D’ADMISSIÓ: 

 Edat mínima: 18 anys en el moment de la inscripció 

 Titulació mínima: 

o ESO o equivalent 

o Graduat Escolar o equivalent 

 Nivell natació bàsic (La FAN es reserva el dret de realitzar proves 

d’accés) 

 

 

INSCRIPCIONS 

S’ha d’enviar a les oficines de la FAN la documentació requerida a través de 

les adreces de correu electrònic: nataliameca@fan.ad i fedandnat@gmail.com  

La inscripció a aquest curs només es farà efectiva quan s’hagi presentat tota la 

documentació a l’oficina de la Federació Andorrana de Natació i comprovat 

que el correu enviat ha arribat correctament a la FAN. 

Segons estableix el programa de Certificació FINA entrenadors de natació, la 

Federació Andorrana de Natació serà la responsable final de l’admissió al curs 

dels participants del país. 

Obertura inscripció: 19 de Febrer del 2020  

Data límit inscripció: 12 de Març del 2020  

Documentació per la inscripció 

o Full d’inscripció 

o Escanejat i fotocòpia del passaport o DNI 

o Fotografia carnet 

o Còpia titulacions acadèmiques i esportives 
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FINA SWIMMING  COACHES COURSE 

ASSISTANT COACH LEVEL 1 

ANDORRA 2020 

 

NOM: 

COGNOMS: 

PASSAPORT: 

 Cal adjuntar còpia I escanejat  

DATA NAIXEMENT: 

ADREÇA: 

 

CODI POSTAL: 

POBLACIÓ: 

E-MAIL: 

TELÈFON DE CONTACTE: 

TITULACIONS ACADÈMIQUES: 

 

TITULACIONS ESPORTIVES: 

 

A ON TREBALLES/ESTUDIES: 

 

 

 Cal adjuntar fotografia mida carnet 


