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ASSUMPTE: CURSOS AUXILIARS DE TAULA - CLUB (GRUP 0) / FEDERATS 
 

Senyors/-es, 
 

Davant la situació actual i tenint en compte que durant aquesta Temporada 2021-22 l’acta digital 
serà d’ús obligatori en les categories sènior, júnior i cadet territorial masculí i femení i que podeu 
tenir persones que no ho hagin fet mai d’Auxiliar de Taula, la Representació Territorial de Lleida 
de la Federació Catalana de Basquetbol convoca cinc sessions formatives (l’assistència s’ha de 
realitzar de la manera següent*) dirigides a tots aquells clubs que tinguin equips en aquestes i 
altres categories. 
  
Aquests cursos es realitzaran en directe a través de Youtube i serà necessari complir una sèrie 
de requisits per tal d’assistir-hi: 
 
- Tenir la llicència d’auxiliar de taula de club (Grup 0) de la Temporada 2020-21 o voler tenir-la 
per la Temporada 2021-22. 
- Disposar de tauleta amb el sistema Android. 
- Descarregar-se l’aplicació ACTA DIGITAL. 
 
* Els Auxiliars de Taula Club (Grup 0), amb llicència Temporada 2020-21, si encara no l’han fet, 
hauran de fer el BLOC 1, la resta d’Auxiliars de Taula hauran de fer TOTS els BLOCS.  
BLOC 1 - ACTA DIGITAL. 
BLOC 2 - ACTA PAPER (se us enviarà per e-mail els 3 models abans del dia de la formació). 
BLOC 3 - CRONOMETRATGE i RELLOTGE DE LLANÇAMENT. 
 
Els Auxiliars de Taula Federats hauran de fer una sessió addicional Presencial o Online. 
 
Per tal de fer la sessió més dinàmica, podeu consultar els manuals de l'Acta Digital i altres, a 
través d’aquest enllaç: 

https://www.basquetcatala.cat/portal/arbitres/documentacio 
 
 

Els cursos es realitzaran en les següents dates 20/09/21 de 19:30 a 21:30h. (BLOC 1), 21/09/21 
de 19:30 a 21:30h. (BLOC 3), 22/09/21 de 19:30 a 21:30h. (BLOC 2), 23/09/21 de 19:30 a 
21:30h. (BLOC 3) i 24/09/21 de 19:30 a 21:30h. (BLOC 1). Si per algun motiu s’hagués de 
canviar alguna data/horari, us serà comunicat en la major brevetat possible. 
 
Serà necessària la inscripció prèvia (ho haurà de fer la persona interessada), a través d’aquest 
enllaç: 

https://inscripcions.basquetcatala.cat/activity/4e003 
 
Tots els inscrits, el mateix dia de la formació rebran pel correu electrònic que facilitin un enllaç 
per tal de poder accedir a la formació. 
 
 

Recordar-vos que en les properes temporades l’acta digital s’utilitzarà en totes les categories i 
que per tant, tots aquells clubs que ho desitgin poden inscriure els seus auxiliars de taula al curs, 
sense tenir en compte les categories abans esmentades. 
 
Serà obligatori haver realitzat aquesta formació per poder tramitar la llicència d’Auxiliar de Taula 
Club (Grup 0) i poder realitzar els partits. 
 
 
(signat l’original) 
Javier Calles Ramos 
President de l’RT de l’FCBQ a Lleida 
Lleida, 3 de setembre de 2021 

A TOTS ELS CLUBS 
 

https://inscripcions.basquetcatala.cat/activity/4e003

