
 

  
 
 
 
 

     CURS D'AUXILIAR DE TAULA - Núm. 01/2019-20  (INTENSIU) 

      Classes Teòriques Federació Catalana de Bàsquet 
 

  
Rbla. Guipúscoa, 27 (1a. Planta) 

 

  
08018 - Barcelona 

  

       

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

02 setembre 03 setembre 04 setembre 05 setembre 06 setembre 07 setembre 08 setembre 

  
DATA FINAL 
INSCRIPCIÓ 

CURS 
  

TEÒRICA 
(Presencial) 

10:00 a 14:00 

TEÒRICA 
(Presencial) 

10:00 a 14:00 

     

TEÒRICA 
(Presencial) 

15:30 a 19:30 

 

09 setembre 10 setembre 11 setembre 12 setembre 13 setembre 14 setembre 15 setembre 

PRÀCTICA 
PRESENCIAL 

ACTA DIGITAL 
10 a 12 / 19 a 21 

PRÀCTICA 
PRESENCIAL 

ACTA DIGITAL 
19 a 21 

 

PRÀCTICA 
PRESENCIAL 

ACTA DIGITAL 
19 a 21 

TEST 
TEÒRIC 

(Presencial)  
13  o 18 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

16 setembre 17 setembre 18 setembre 19 setembre 20 setembre 21 setembre 22 setembre 

PRÀCTICA 
OPTATIVA  

(On Line) 

PRÀCTICA 
OPTATIVA  

(On Line) 

PRÀCTICA 
OPTATIVA  

(On Line) 

PRÀCTICA 
OPTATIVA  

(On Line) 

 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

23 setembre 24 setembre 25 setembre 26 setembre 27 setembre 28 setembre 29 setembre 

 
PUBLICACIÓ 

NOTES 
(On Line) 

  XERRADA 
NORMES 

ADMINISTRATIV
ES 

(Presencial) 

  

 

PARTIT DE 
PROVA 

PARTIT DE 
PROVA 

 
 
 

Durant el curs es realitzaran diverses sessions pràctiques, 
tant en acta de paper com en acta digital. 
Es recomana que tots aquells que disposeu d’una tablet 
Android la porteu el primer dia de classe. En cas que sigui 
compatible amb el programa de l’Acta Digital podreu 
realitzar les pràctiques amb el vostre dispositiu. 
En cas contrari l’FCBQ disposa d’un número limitat de 
tablets per realitzar aquestes sessions. 

El CABQ no garanteix que aquells alumnes que no disposin de tablet pròpia 
puguin tenir una tablet per alumne 

 



PROGRAMA CURS D’AUXILIAR DE TAULA 
 
7 i 8 de setembre: Classes teòriques 
 

1. Introducció regles de joc:  
- el joc (inclou temps de joc), terreny de joc i equipament, els equips 
- reglamentació del joc (inclou substitucions i temps morts) 
- disposicions generals 
- arbitres, auxiliars de taula: drets i obligacions 
- senyals dels arbitres 
- diferencies entre reglament 
- violacions (inclou 24/14”, 8” i 5”) 
- faltes 
- alternança 

 
2. Confecció de l’acta de joc 

- inscripció de jugadors a l’acta 
- complementació de l’acta i mecànica auxiliar de taula  

 
3. Normes administratives 

 
4. Exemple de confecció d’un acta (partit en vídeo) 

- Acta en paper 
 

9 - 13  de setembre: Pràctica presencial Acta Digital   
 

5. Exemple de confecció d’un acta digital (partit en vídeo) 
Es facilitarà un formulari per tal que els alumnes puguin triar una des les 
quatre sessions proposades. 

 
 
13  de setembre: Test teòric presencial.  
 

Es podrà triar una de les franges horàries propostes (a les 13h. o a les 18h. 
Si fos necessari es podria habilitar un horari el dissabte 14 de setembre pel 
matí). 

 
14 i 15 de setembre: Pràctica presencial 
 

La pràctica consistirà en la realització de l’acta de dos partits. Caldrà fer un 
acta de paper i un acta digital. Tots els alumnes es distribuiran a la grada 
amb un professor i caldrà que realitzin l’acta del partit. 

 
21 i 22 de setembre:  Test pràctica presencial 
 

La pràctica consistirà en la realització de l’acta de paper d’un partit. En 
aquest cas els alumnes estaran a la taula del partit i realitzaran una acta de 
joc no oficial que serà corregida pels professors del curs. 

 
25 de setembre:  Xerrada Normes administratives 
 

Aquells alumnes que hagin superat el curs satisfactòriament caldrà que 
assisteixin a aquesta reunió on s’explicaran diversos aspectes 
administratius, a més de repartir el material necessari pels partits. 

 
28 i 29 de setembre:  Partit de prova 
Aquells alumnes que hagin superat el curs satisfactòriament seran designats 
per realitzar un partit de prova no remunerat. Aquest partit consisteix a la 
realització de l’acta oficial del partit supervisat per un company. 


