
 

 

  
 

Curset de Monitor Avançat de Tennis de Taula 
 
L’Escola de Formació de la FCTT us informa dels nous cursets de Monitor 
Avançat de Tennis de Taula.  
 
Aquesta formació té un reconeixement exclusivament federatiu i vol ser útil per 
a totes aquelles persones que volen portar un grup d’iniciació. 
 
El curset consta de dos Blocs: 
Bloc general:  
Duració: 12 hores 
Contingut: es desenvolupa la part teòrica i la part de pràctica (com a jugador) 
Places: 20 (màxim) 
Preu: 50 € 
 
Bloc pràctic: 
Duració: 9 hores pràctiques repartides en 3 mòduls (A, B i C) de 3 hores. En 
cada mòdul es plantegen dos temes pràctics. 
Places: 12 persones per sessió (màxim) Mínim de 8 persones 
Preu: 20 € mòdul (total 3 x 20€ = 60€) 
 
Mòdul A: iniciació dels 4 als 7 anys //  iniciació dels 8 als 10 anys 
Mòdul B: perfeccionament dels 10 als 12 anys //  treball amb multiboles 
Mòdul C: treball amb adults // treball dels bàsics 
 
Es lliurarà un certificat després de la realització de cada mòdul. Hi pot accedir 
qualsevol persona major de 16 anys. 
Quan es completen els 3 mòduls i el bloc general s’obté el títol de monitor 
avançat. 
 
Aquelles persones que actualment tenen el títol de monitor poden accedir al 
títol de Monitor Avançat, superant tot el Bloc pràctic. 
 
Per resoldre qualsevol dubte i per informar-vos de les vies de formació de 
l’ECETT us emplacem a la presentació del nou curset de Monitor Avançat que 
tindrà lloc a Reina Elisenda el dijous 29 de novembre a les 20:00. 
 
 
En breu sortiran les dates amb les ofertes de cursets a les diferents territorials. 
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Dates Bloc Teòric: 

 Barcelona: 
o Lloc: Reina Elisenda 
o Dates: 8 de desembre (matí i tarda) i 9 de desembre (matí) 
o Horaris: matí de 9:30 a 13:30, tarda de 15:30 a 19:30 
o Professor: Josep Llopart 

Data límit d’inscripció: 25 de novembre de 2012 
 
 

 Girona: (a concretar) 
o Lloc:  
o Dates:  
o Horaris:  
o Professors: 

Data límit d’inscripció:  
 

 Tarragona: (a concretar) 
o Lloc:  
o Dates:  
o Horaris:  
o Professors: 

Data límit d’inscripció:  
 

 Lleida: 
o Lloc: Les Borges Blanques 
o Dates: 22 de desembre (matí i tarda) i 23 de desembre (matí) 
o Horaris: matí de 9:30 a 13:30, tarda de 15:00 a 19:00 
o Professor: Rafa Monzó i Josep Lluís Andrade 

Data límit d’inscripció: 14 de desembre de 2012 
 
 
 
Més endavant es publicaran totes dates i llocs de realització dels diferents 
mòduls del bloc pràctic . 
 
ECETT- Escola de Formació FCTT 


