Barcelona, 5 de setembre de 2018

REQUISITS PER A l’ EMISIÓ DE CERTIFICATS PER A LA CONVALIDACIÓ D’EDUCACIÓ
FÍSICA:

Per tal d’emetre els certificats federatius que permetin sol·licitar la convalidació de l’educació
física durant els cursos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) caldrà seguir els passos que
s’estableixen en la present notificació.
1. Qui pot sol·licitar el certificat federatiu?
Els clubs a filiats a la Federació Catalana de Natació.

2. Quins requisits han de acomplir els esportistes pels que es demana la certificació?
 Cursar ESO: només ho poden sol·licitar esportistes que durant el curs 2018/2019
estiguin fent 1r, 2n, 3r o 4t de la ESO;
 Tenir la llicència esportiva per a la temporada en curs degudament tramitada.
 Acreditar les 9 hores o més, d’entrenament setmanal de dilluns a divendres
mitjançant certificat del club.
 No ser esportista d’Alt Rendiment Català (ARC): en el cas de ser esportistes ARC,
el certificat s’ha de sol·licitar al Consell Català de l’Esport en el següent link: Esportistes
Alt Rendiment Català

3. Quines dades heu de presentar de cada esportista?
 Nom i cognoms de l’esportista
 Club al què pertany
 Disciplina o disciplines esportives que practica
 DNI
 El certificat d’hores d’entrenament del Club
4. Quin termini de presentació teniu?
Podreu presentar la documentació fins al dia 15 de desembre de l’any en curs.

5. A on heu de presentar la documentació?
Tota la documentació
esportiva@natacio.cat .
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6. Quin preu té la certificació?
El preu de la certificació el trobareu a la Normativa econòmica 2018-2019 de la FCN vigent a
la pàgina web de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

Per últim, cal recordar que, la tramitació d’aquest certificat, no assegura la convalidació
de l’assignatura de l’educació física ja que és cada centre educatiu qui té, en última
instància, la potestat d’acceptar o denegar les sol·licituds que els arribin del seu
alumnat.

