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Formació Online – School Coach 
 

Des de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, iniciem un nou projecte de formacions online, 
degut a la situació d’emergència sanitària que estem vivint causada per la COVID-19. 

Aquesta iniciativa comença amb una formació per a futurs monitors de promocions escolars i de 
categories inferiors a Catalunya (PlayballCAT i Minibeisbol). 

La formació serà gratuïta i oberta a totes les persones federades i no federades amb interès en 
formar-se com a tècnic, i adquirir els primers coneixements i fonaments del beisbol i softbol. Especial 
interès per a tothom qui desprès vulgui seguir amb el Curs de Nivell 1 de Monitor de Beisbol i Softbol. 

Dates: Inici el dilluns 20 d’abril, amb una durada d’una setmana fins el dilluns 27 d’abril. 

Requisits per accedir 

- No es necessària cap titulació prèvia. 
- No es necessari tenir coneixements informàtics o haver realitzar cap curs online previ a aquest. 
- Ser major de 14 anys (pels menors d’edat caldrà l’autorització del pare/mare/tutor). 
- L’alumne haurà de disposar de connexió a internet. 
- L’alumne haurà de disposar d’un compte gmail de google (la creació d’un compte no té cap 

cost i es realitza en menys de 5 minuts). 

Estructura: Plataforma CLASSROOM de Google 

L’alumne/a trobarà tota la informació i documentació relacionada amb el curs (pla d’estudis. 
Continguts, videoteca, qualificacions, calendari i proposta de dates per les convocatòries d’exàmens i 
presentació del projecte). 

A més, l’alumne/a podrà participar de xats i fòrums amb els companys/es del curs, entregar treballs, 
contactar amb el seu professor-tutor per missatge, respondre enquestes i tests i accedir a un seguit de 
material complementari que pugui ser del seu interès (bibliografia, vídeos, articles,...). 

Inscripció 

Caldrà inscriure’s a través de google forms, en el següent link: https://forms.gle/Db32HLRhJk8SYEV57 

En el cas dels menors d’edat, s’haurà d’omplir el formulari, i caldrà enviar un mail amb un document 
d’autorització signat del pare/mare/tutor a director.tecnic@fcbs.cat. 

Inscripcions obertes fins el proper diumenge 18 d’Abril. 

Programació de la formació (Eines) 

- Estructura del beisbol i softbol català. 
- Jo com a Tècnic. 
- Jocs i recursos. 
- Modalitats del beisbol/softbol escolar. 
- Programació escolar i extraescolar. 
- Fonaments tècnics bàsics. 

 

SIGNAT L’ORIGINAL 

Eric Segura Giménez 

 Director Tècnic de la FCBS  

Barcelona a, 16 d’abril de 2020 
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