
                           

 

PROGRAMA FUTUR  
“L’aposta per l’Alt Rendiment”  
 

Què és el Programa Futur? 

L’aposta de la Federació Catalana de Ciclisme, per tenir un programa de seguiment que integri 

als millors ciclistes catalans, amb l’objectiu d’acompanyar-los en la seva formació esportiva i 

acadèmica a tots els nivells. 

El Programa Futur, planifica, unifica i desenvolupa una estructura de tecnificació ciclista 

compaginada amb una progressió acadèmica, en totes les disciplines, des de les categories 

infantils i fins a elit.  

Els ciclistes inclosos en aquest programa podran beneficiar-se d’un seguit de beques  

concedides per la Federació Catalana i el Consell Català de l’Esport, que en la seva tasca 

conjunta, aposten per l’Alt Rendiment Català. 

 

Nivells Programa edat accès al programa treball accions objectiu

Nivell TALENT 12-14 anys

Campions/es Catalunya, 

podi Copa Catalunya i podi 

Ct.Espanya 

fitxes de seguiment tècnic 

a les Escoles Homologades

Es revisarà millor resultat per 

temporada, nivell técnic 

assolit, participació en 

Estades i Campus FCC, notes 

acadèmiques

detecció joves talents, 

perfeccionament Esportiu 

i facilitar als joves ciclistes 

la seva formació 

acadèmica

Nivell TECNIFICACIÓ 15-17 anys

cadets i juniors (1r) 

d'equips catalans, que 

formen part de les 

seleccions catalanes 

selecció catalana, 

concentracions i centres de 

tecnificació

serveis mèdics CAR i beques 

per accedir als centres de 

tecnificació de la FCC, 

compaginant ciclisme i estudis

màxim nivell de 

tecnificació, accés al ARC i 

progressió resultats 

acadèmics

Nivell RENDIMENT 18-23 anys

júniors (2n) d'equips 

catalans, que provenen del 

nivell TECNIFICACIÓ, 

competint i estudiant i fins 

categoria sots 23

màxim suport tècnic i ajut 

en la preparació cap a l'Alt 

Nivell

Compaginar Estudis 

Universitàris i ciclisme d'alt 

nivell, amb l'ajut de beques

optar a les Beques Futur i 

accedir a Estudis 

Universitàris

Nivell ELIT 23-25 anys

ciclistes + 23 anys, que 

provenen del nivell 

RENDIMENT i competint en 

categoria Elit

projectar l'esportista al seu 

màxim nivell en la 

categoria Elit

Ajuts d'accès als cursos de 

formació (tècnic, mecànic, 

árbitre...) i col.laboracions 

amb les comissions de treball 

FCC

Assolir el nivell esportiu 

més alt en la categoria 

Elit, podis internacionals i 

optar a beques ADO o 

RFEC

Programa Futur FCC

 

 



 

Beques del Programa Futur 

Beques Nivell TECNIFICACIÓ (15 als 17 anys) 

Beques per residir i estudiar en els Centres de Tecnificació de la FCC 

 CTE BLUME: ciclisme en pista (ESO i Batxillerat) 

 CTE LLEIDA: ciclisme BMX (ESO i Batxillerat)  

 CTE RIPOLL: ciclisme trial (ESO i Batxillerat); ciclisme BTT i carretera (Batxillerat) 

Requisits: 

1. Pertànyer al programa ARC* 

2. Competir en equips catalans, sense poder marxar a equips de fora de Catalunya, 

durant els anys que estiguin becats al Centre. 

3. Entrenar i seguir la programació esportiva diària, amb el tècnic responsable de cada 

centre de tecnificació. 

4. Enviar la sol·licitud de beca a la FCC, en el termini d’inscripció, per presentar al Consell 

Català de l’Esport.** 

* en cas de no pertànyer al programa ARC, es requerirà informe favorable de la Comissió Tècnica de 

la FCC, que acrediti els resultats obtinguts i la progressió  esportiva del candidat. 

** Totes les sol·licituds de beca, hauran d’obtenir un mínim de 30 punts per poder ser presentades al 

Consell Català de l’Esport. 

 

CRITERIS I SISTEMA DE BAREMACIO CENTRES TECNIFICACIO DE CICLISME 

Per notes ESO         

nota de 5 a 5.9    5 punts 

nota de 6 a 7.9    10 punts 

nota de 8 a 10    15 punts 

Per curriculum esportiu         

Pertanyer a equip competició FCC   5 punts 

Informe favorable Comissió Tècnica FCC  10 punts 

Top 10 Copa Catalana    10 punts 

Podi Campionat Catalunya   10 punts 

Top 10 Campionat Espanya   15 punts 

mínim de 30 punts per poder accedir als Centres de Tecnificació  

 

 

 

 



Beques Nivell RENDIMENT (18-23 anys)   

Dos tipus de beques en el Nivell Rendiment: 

BECA SUPORT 

Ajut econòmic per l’esportista becat de 1.000 euros. Aquesta quantitat serà en 

concepte de material esportiu, preparació personal, concentracions en alçada, fisio, 

psicòleg, etc etc. La FCC realitzarà les compres i contractarà els serveis que necessiti 

l’esportista, fins arribar a la quantitat assignada de la beca. 

Requisits: 

 Ciclistes júniors i sots 23 inclosos en el Programa Futur. 

 Competir en equips catalans. 

 Estudiar Batxillerat i/o Universitat. 

 Campions d’Espanya (júnior/sots 23), i/o participació al Mundial, amb l’expedició de la 

selecció espanyola. * 

* No compten les proves en equip, i no s’acumula més d’una beca en cas de complir doble requisit. No 

opten a beca Suport, ciclistes amb beca ADO o beca RFEC. 

    

BECA INTERN 

Beca per residir i entrenar en el Centre de Tecnificació de Banyoles. L’esportista tindrà 

subvencionat els costos del tècnic i preparació esportiva, així  com la pensió complerta 

i manutenció en el Centre de Tecnificació de Banyoles, on hi podran residir tot l’any 

(365 dies). * 

Requisits: 

 Ciclistes que han arribat al nivell RENDIMENT del Programa FUTUR de la FCC, i que 

procedeixen d’equips catalans júniors. 

 Superar la selectivitat i cursar Estudis Universitaris. 

 Ciclistes que estiguin competint a nivell internacional amb la selecció espanyola; amb 

projecció de futur a l’Alt Nivell; acreditant el Certificat d’Alt Rendiment del CSD. 

 Entrenar i seguir la programació diària del tècnic responsable del Centre. 

 Enviar la sol·licitud a la FCC, en el termini d’inscripció i presentació dels candidats a 

beca per presentar al Consell Català de l’Esport. 

*(Possibilitat d’obtenir beca per Estudis Universitaris, residint en altres Centres de Tecnificació de la FCC) 

                                                    


