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FUTBOL 2n NIVELL 
 
La preinscripció l’heu de fer a secretaria de l’institut. 
 
REQUISITS D’ACCÉS 
ü Certificació de superació del 1r nivell de futbol. 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR 
ü La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. 
ü Original i fotocòpia del:  

- Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació pels alumnes menors d’edat 
- DNI/NIE d’ambdós pares i tutors  pels alumnes menors d’edat. 
- DNI, NIE o Passaport de l’alumne  
- Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
- Certificat d’haver superat el 1r nivell de futbol.      

 
CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds 
del 12 de desembre 2016 al 10 de gener de 
2017.  
 

Publicació llistes amb barem provisional 11 de gener de 2017 
Reclamacions del 12 al 13 de gener de 2017 
Resolució reclamacions 13 de gener de 2017 
Publicació llistes amb barem definitiu 13 de gener de 2017 
Període matriculació o confirmació de plaça del 13 al 20 de gener de 2017 
 
CURS 
Inici/final del curs: Dilluns 30 de gener de 2017  

Final bloc comú: 19 de juny de 2017 
Final bloc específic: 14 de juliol de 2017 

Horari: Bloc comú: dilluns i dimecres de 15’30 a 19’50 hores. Algun dilluns fins a 21’50 h 
Bloc específic: del 30 de maig al 14 de juliol, de dilluns a divendres de 15’30 a 
21’50 h 

Duració del curs: 150 hores del bloc comú (possibilitat de demanar semipresencialitat) 
30 hores del bloc complementari (possibilitat de demanar semipresencialitat) 
185 hores del bloc específic  
200 hores del bloc de formació pràctica 

Preu: 716 € curs complet (consulteu la taula de convalidacions) 
Lloc de realització: Institut Rocagrossa i camp de futbol de les pistes municipals d’atletisme 

 
 
HORARI SECRETARIA DEL CENTRE: 
 
MATINS: de dilluns a divendres: de 8’30 h a 14’55 h 
TARDES: dilluns i dimecres de 16 a 17’30 h 

Els alumnes que estan cursant a l’institut Rocagrossa el 1r nivell de futbol no cal que presentin aquesta 
documentació obligatòria. Sí han de presentar la preinscripció. 

ü  
 
 


