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Introducció 

 

 

Des de la Temporada 2017-18 l’FCBQ està incorporant l’Acta Digital de manera 
progressiva a les seves competicions. Durant la temporada 2020-21 s’afegiran a aquest 
projectes les categories de promoció que es disputen amb Reglament FIBA. En alguns 
casos es tracta de categories on las tasques d’auxiliars de taula són realitzades per 
voluntaris dels Clubs. 

Per aquest motiu l’FCBQ ha decidit crear una formació per tal que el personal dels 
Clubs adquireixi els coneixements bàsics per tal de poder realitzar la tasca d’anotador 
amb garanties. 

Algunes RRTT ja disposaven de la figura de l’Auxiliar de Taula de Club, amb aquesta 
formació es pretén estandarditzar aquesta figura, i substituir-la per la d’Auxiliar de Taula 
de Grup 0. 

 

A continuació trobareu una descripció bàsica de la figura de l’Auxiliar de Taula de Nivell 
0: 

 Curs on line totalment gratuït, que es realitza des de la plataforma “Aula Virtual 
Arbitral” (moodle). 

 Curs no temporalitzat (possibilitat de realitzar-lo en qualsevol moment) 

 No obligatori fins la temporada 2021-22 (excepte que les bases de competició de 
cada categoria indiquin el contrari). 

 Un cop superat el curs es disposa d’una habilitació per poder tramitar la llicència 
d’Auxiliar de Taula de grup 0. 

 La inscripció al curs la tramita cada persona de forma individual. 

 Les llicències d’Auxiliar de Taula de Grup 0 les tramitaran els Clubs. 
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Inscripcions 

 

Podrà realitzar el curs qualsevol persona interessada. 

Tot i això únicament podran tramitar la llicència d’Auxiliar de Taula aquelles 
persones naturals i majors de 16 anys. 

 

 

Matrícula: 

   

La inscripció del curs es gratuïta, i cal realitzar-la des del portal d’inscripcions de 
l’FCBQ: https://inscripcions.basquetcatala.cat/categories 

Una vegada completat el procés d’inscripció, els alumnes rebran un mail amb 
l’enllaç per accedir a l’Aula Virtual Arbitral, així com el seu usuari i el codi d’accés. 

 

Material: 

   

Per tal de realitzar la part pràctica del curs, i l’avaluació de la 4ª part (Acta Digital) 
es requereix disposar d’una tablet Android amb connexió a internet i amb el 
programa de l’Acta Digital de l’FCBQ instal·lat. 

 
 

Llicència: 

Una vegada superat el curs, rebreu una notificació, i a la vegada sereu habilitats a 
la base de dades de l’FCBQ per tal que qualsevol Club pugui trametre la vostra 
llicència d’Auxiliar de Taula de Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inscripcions.basquetcatala.cat/categories


Normativa dels específic d’Auxiliar de Taula Grup 0 
2020-21   

4 

 

Metodologia del curs 

 

Una vegada matriculats, podreu accedir al curs dins de l’Aula Virtual Arbitral amb 
el vostre usuari i el password que us serà facilitat. 

El curs està dissenyat per ser cursat totalment online. No hi ha convocatòries, 
estarà obert permanentment i cada alumne podrà triar el ritme de progrés que més 
s’adeqüi a les seves necessitats. 

El curs s’estructura en 5 blocs, una part d’introducció i 4 temes amb continguts 
específics. 

 

Índex / normatives 

En aquest apartat trobareu diversos documents on s’explica el funcionament del 
curs, així com diversos documents addicionals que podreu consultar si ho creieu 
convenient. 

Avaluació Per tal de completar aquest tema és obligatori contestar a una 

breu enquesta sobre la vostra relació amb el món del bàsquet. 

 

 

1a part: Normes administratives i genèriques 

En aquest apartat trobareu un document amb els continguts d’aquest tema.  

Avaluació: Per tal de superar aquesta part cal realitzar un test de 10 

preguntes, de les que s’han encertar un mínim de 7 por superar-lo. En cas 
de suspendre el test no es podrà accedir al següent tema. Es disposa d’un 
número d’intents il·limitats per realitzar el test. 

 

2a part: Cronometrador i Operador del Rellotge de Llançament 

En aquest apartat trobareu un document amb els continguts d’aquest tema.  

Avaluació: Per tal de superar aquesta part cal realitzar un vídeotest de 5 

preguntes, de les que s’han d’encertar un mínim de4. En cas de suspendre 
el vídeotest no es podrà accedir al següent tema. Es disposa d’un número 
d’intents il·limitats per realitzar el test. 
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3a part: Confecció de l'acta de paper 

En aquest apartat trobareu un document amb els continguts d’aquest tema, així 
com enllaços per poder descarregar els diferents models d’actes de paper que es 
fan servir a les competicions organitzades per l’FCBQ. 

  

Pràctiques: Es recomana realitzar exercicis pràctics, tot i que no seran 

avaluats. A la 4a part disposeu d’un llistat d’enllaços a partits amb les seves 
actes que podeu fer servir per practicar. 

A més disposeu de 4 partits (dels que hi ha diversos arxius a la 4a part del 
curs) que podeu fer servir per realitzar pràctiques tant de l’acta en paper com 
de l’acta digital. 

Avaluació: Per tal de superar aquesta part cal realitzar un test de 10 

preguntes, de les que s’han encertar un mínim de 7 por superar-lo. En cas 
de suspendre el test no es podrà accedir al següent tema. Es disposa d’un 
número d’intents il·limitats per realitzar el test. 

 

 

 

4a part: Confecció de l'acta digital 

En aquest apartat trobareu un document amb els continguts d’aquest tema. Es 
tracta d’un document que conté enllaços a vídeos explicatius del funcionament de 
l’Acta digital, així com el manual d’aquesta aplicació. 

  

Pràctiques: Es recomana realitzar 

exercicis pràctics, tot i que no seran 
avaluats. A la 4a part disposeu d’un llistat 
d’enllaços a partits amb les seves actes 
que podeu fer servir per practicar. 

A més disposeu de 4 partits (dels que hi 
ha diversos arxius a la 4a part del curs) 
que podeu fer servir per realitzar 
pràctiques tant de l’acta en paper com de 
l’acta digital. 
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Avaluació: Per tal de superar aquest 

apartat caldrà realitzar l’acta digital d’un 
partit. Podeu triar qualsevol dels partits 
que trobareu al contingut d’aquest 
tema. 

Disposareu de les dades del partit a 
l’acta original que podreu descarregar 
(dorsals de jugadors, minutatge de les 
accions, i la possibilitat de comprovar 
els dorsals de les diferents anotacions). 

 

Caldrà realitzar el partit en una tablet Android en mode 
formació, i abans de tancar-lo indicar l’adreça 
ecab@basquetcatala.cat per enviar-la, a més de 
descarregar una còpia de l’acta en format pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els dies posteriors a la rebuda de l’acta rebreu la correcció d’aquest 
exercici. En cas de ser valorat APTE el curs es considerarà superat. En cas 
de ser valorat NO APTE caldrà tornar a realitzar una altra acta. 

 

mailto:ecab@basquetcatala.cat
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