
CURS ENTRENADOR DE TRIATLÓ NIVELL I

La  Federació  Balear  de  Triatló,  a  través  del  seu  Departament  de  Formació,   i 
conjuntament amb la Fundació Balear de l’Esport organitza durant l'any 2016/17 el curs 
oficial d'Entrenador Nacional de Triatló Nivell I, regulat d'acord als requisits generals i els 
efectes  de  formacions  esportives  que  marca  l’Ordre  EDU  /  3186/2010,  de  7  de 
desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els 
efectes  de  les  activitats  de  formació  esportiva,  als  quals  es  refereix  la  disposició 
transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre. La titulació d'Entrenador 
Nacional de Triatló Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s'iniciïn en l'ensenyament de 
la tècnica i la tàctica d'aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a 
clubs i escoles, a nivell d'iniciació esportiva. La qualitat i experiència professional dels 
professors que imparteixen els ensenyaments fan possible un alt grau d'aprenentatge 
teòric i pràctic.

Oferta el curs d’Entrenador de Triatló Nivell-I oficial segons la resolució del 16 de gener 
de 2014 del Consell Superior d’Esports. 

Requisits: 

- Tenir els 16 anys complerts a data d’inic del curs.

- Títol de  Graduat en Educació Secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes 
acadèmics *

* Taula d'equivalències de la titulació mínima exigida:

a) El títol de Graduat en Educació Secundària.

b) La superació de la prova d'accés substitutòria del requisit del títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria per a l'accés als ensenyaments esportius de grau 
mitjà.

c) El títol de tècnic auxiliar.

d) El títol de tècnic.

e) La superació del segon curs de Batxillerat Unificat i Polivalent.

f) El títol de batxiller superior.

g)  La superació  del  segon curs del  primer  cicle  experimental  de la  reforma dels 
ensenyaments mitjans.

h)  La  superació  del  tercer  curs  del  pla  1963  o  del  segon  curs  de  comuns 
experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.

i) El títol de Oficial Industrial.

j)  La  superació  d'altres  estudis  que  hagin  estat  declarats  equivalents  a  efectes 
acadèmics amb algun dels anteriors.

k) El títol de batxiller establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
general del sistema Educatiu.

l) La superació de la prova d'accés substitutòria del requisit del títol de batxiller per a 
l'accés als ensenyaments esportius de grau superior.

m) La superació del segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

n) El títol de tècnic especialista o el títol de Tècnic superior.



o) El títol de Mestratge Industrial.

p)  El  títol  de  batxiller  superior  amb el  Curs d'Orientació  Universitària  (COU) o el 
preuniversitari.

q) La superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de vint anys.

r) Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.s) La superació d'altres 
estudis que haguessin estat declarats equivalents als anteriors

- Certificat de la FETRIB o de la FETRI d’haver finalitzat una prova de la modalitat 
sprint.

Nota: Les  copies  s’han  d’entregar  compulsades.  Per  obtenir  el  certificat  s’ha  de 
sol·licitar a info@fetrib.com, adjuntant copia de la classificació corresponent i fotocopia 
DNI.



Data d’inici del curs: 20/05/2016

Data de finalització del curs: 30/09/2017 (inclou un any per a la realització de les 150h 
de pràctiques)

Règim de docència: semipresencial i presencial.

Instal·lacions: Poliesportiu Prínceps d’Espanya.

Bloc Específic: 65h 

Professor Assignatures Hore
s

Distribució setmanal i horaria

Prevista curs

JOSEP MA 
BUENDIA

Fundamentos básicos del triatlón 5 Divendres 20 de maig  De 19.30 a 22

Divendres 27 de maig  De 19.30 a 22

ATLETISMO

IVAN 
MUÑOZ 

Iniciación al triatlón y metodología de 
la enseñanza

10 Dissabte 21 de maig De 8 a 13 i 15 a 22

Diumenge 22 de maig De 8 a 14

Fundamentos técnicos y tácticos 5

CICLISMO

MIQUEL 
TORRES

Iniciación al triatlón y metodología de 
la enseñanza

10 Dissabte 28 de maig De 8 a 13 i 15 a 22

Diumenge 29 de maig De 8 a 14
Fundamentos técnicos y tácticos 5

APO·LONIA 
MATAS

La seguridad en la enseñanza y en 
la competición

10

Dissabte 04 de juny De 8 a 13 i 15 a 22

Diumenge 05 de juny De 8 a 14h 

Desarrollo profesional 5

NATACION

JAVI BONET

Iniciación al triatlón y metodología de 
la enseñanza

10 Dissabte 11de juny De 8 a 13 i 15 a 22

Diumenge 12 de juny De 8 a 14h 
Fundamentos técnicos y tácticos 5

Bloc Comú: 60 hores 

Inici: 04/07/16

Període de formació online del 04/07/16 al 13/08/2016

Sessions Presencials

DIA HORA MODULO LUGAR

11/08/16
17:30 a 
21:30

Bases del Comportament Esportiu
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

12/08/16
17.30 a 
21.30

Primers Auxilis
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

13/08/16
8:00 a 
10:00

Activitat Física  Adaptada i 
Discapacitat

Poliesportiu Prínceps 
d’Espanya

13/07/16
10.00 a 
12:00

Primers Auxilis
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya



Exàmens presencials convocatòria ordinària.

DIA HORA MODULO LUGAR

13/08/16 16:30 Bases del Comportament Esportiu
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

13/08/16 17:30 Primers Auxilis
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

13/08/16 18:30 Activitat Física  Adaptada i Discapacitat
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

13/08/16 19:30 Organització Esportiva
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

Convocatòria extraordinària.

DIA HORA MODULO LUGAR

17/09/16 09:30
Bases del Comportament Esportiu

Poliesportiu Prínceps 
d’Espanya

17/09/16 10:30
Primers Auxilis

Poliesportiu Prínceps 
d’Espanya

17/09/16 11:30
Activitat Física  Adaptada i 

Discapacitat
Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya

17/09/16 12:30
Organització Esportiva

Poliesportiu Prínceps 
d’Espanya



Període de Pràctiques: 150hores pràctiques podran ser desenvolupades en clubs i 
escoles autoritzades per la FETRIB sota la supervisió d'un tutor. Aquests tutors seran 
els  encarregats  d'organitzar,  supervisar  i  certificar  que  les  pràctiques  hagin  estat 
realitzades pels alumnes. Per poder començar el període de pràctiques és obligatòria la 
superació del bloc específic i estar matriculat en el Bloc Comú. Cada alumne del curs 
haurà de comunicar a la FETRIB , el club o escola triada per a la seva realització, així 
com el tutor que supervisarà les mateixes . Un cop autoritzat per la FEBRIB , podrà 
començar aquest període. Al final del període de pràctiques , el tutor haurà de certificar 
la superació per part de l'alumne de les mateixes. Aquesta certificació anirà signada pel 
tutor i segellada pel centre de pràctiques. A més, s'adjuntarà un informe, així com la 
qualificació final d'aquestes.

Número de màxim de places: 36 per rigorós ordre de preinscripció.

Número mínim d’inscrits per a dur a terme la realització del curs serà de 20.

Preu del Curs: 

- No federats 500€

- Federats 450€

Preinscripció:

- Omplir el formulari de preinscripció següent

- Ingrés de 100€ en concepte de preinscripció en un dels següents comptes corrents: 

   SA NOSTRA: ES59 0487 2104 7420 0000 5177

             LA CAIXA: ES92 2100 0972 9302 0019 6541

- Enviar el comprovant de pagament i el formulari omplert a info@fetrib.com

Formulari de preinscripció:

 Nom i llinatges

 DNI

 Data de naixement

 Direcció, CP i població

 Telèfon i e-mail

mailto:info@fetrib.com


Inscripció definitiva: del 26/04/16 al 12/05/2016 

Passes per a formalitzar l’inscripció:

- Haver complert amb els requisits d’inscripció i entregat les copies compulsades del títol 
acadèmic d’accés, el certificat expedit per la FETRIB O FETRI i fotocòpia de DNI.

- Haver realitzat l’ingrés definitiu de l’import el curs i enviar el corresponent justificant de 
pagament.

- Tota la documentació s’ha d’enviar a info@fetrib.com o presenta personalment a les 
oficines de la FETRIB els dijous de 14.15 a 15.15. Avda Uruguay S/N Palma Arena 
07010 Palma de Mallorca.

Convalidacions: per a saber les corresponents convalidacions, compensacions i 
similars, dirigir-se directament a: 

Damián Parpal Ramis

Responsable de deporte de alto nivel

Coordinador de Formación y Titulaciones deportivas

Fundació per a l'Esport Balear

Carrer Gremi Forners 4 (Poliesportiu Príncipes de España)

07009 - Palma de Mallorca

Tel: 971 43 17 27

Fax: 971 43 17 24

dparpal@fundacioesportbalear.es

Per a més informació del curs enviar un correu a: formacio@fetrib.com

El  reconeixement  d'aquesta  acció  formativa  resta  condicionat  al  compliment  dels 
requisits establerts en l'ordre ECD 158/2014 de 5 de febrer.

La  FETRIB  assumeix  la  responsabilitat  de  complir  amb  els  requisits  esmentats 
anteriorment així com les conseqüències en cas que no es complissin.


