
 

 

 

 
 

     CURSET D'AUXILIAR DE TAULA - Núm. 01/2017-18  (INTENSIU) 

      

    

      Classes Teòriques Federació Catalana de Bàsquet 
 

  
Rbla. Guipúscoa, 27 (1a. Planta) 

 

  
08018 - Barcelona 

  

       

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

11 setembre 12 setembre 13 setembre 14 setembre 15 setembre 16 setembre 17 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 

PRÀCTICA 
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

18 setembre 19 setembre 20 setembre 21 setembre 22 setembre 23 setembre 24 setembre 

PRÀCTICA  
(On Line) 

 

PRÀCTICA  
(On Line) 

 

PRÀCTICA  
(On Line) 

 

TEST 
TEÒRIC 

(online)  
 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

25 setembre 26 setembre 27 setembre 28 setembre 29 setembre 30 setembre 1 octubre 

     

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

PRÀCTICA  
(Presencial) 

En lloc i hora per 
determinar 

2 octubre 3 octubre 4 octubre 5 octubre 6 octubre 7 octubre 8 octubre 

 
PUBLICACIÓ 

NOTES 
(On Line) 

LLIURAMENT 
USUARI/CLAU DE PAS 

  XERRADA NORMES 
ADMINISTRATIVES 

(Presencial) 

  

 

PARTIT DE 
PROVA 

PARTIT DE 
PROVA 

 
 El dia 17 de setembre es realitzarà una pràctica presencial en grup. El lloc de les pràctiques es 

comunicarà el mateix dissabte dia 16 de setembre, ja que dependrà dels partits de competició que 
es juguin aquell cap de setmana. 

 S’establiran diferents emplaçaments per les pràctiques presencials, depenent de la residència i 
disponibilitat de cada alumne i només serà un partit el cap de setmana del 23 i 24 de setembre i un 
altre el cap de setmana del 30 de setembre/1 de novembre. 



 

 

 

PROGRAMA CURSET D’AUXILIAR DE TAULA 

 
Temari de la part teòrica (presencial): 
 

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 
 

 
 PRACTIQUES AMB PRESENCIA OBLIGATORIA 

 17 de setembre 

 23 o 24 de setembre 

 30 de setembre o 1 de novembre 
 

 
 
Prova teòrica 

 21 de setembre 
 

 
 
Prova pràctica   

 Avaluació continuada de totes les pràctiques  

 En cas de no superar el test teòric  es considerarà el curs suspès, i es 
perdrà el dret a realitzar les proves pràctiques. 

 
 
 


