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Formació per voluntaris 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació de Tutors de Joc de 

Catalunya, ofereix el curs de Nous Tutor de Joc amb la finalitat de dotar de les competències 

pertinents al tutor de joc d’activitats esportives en edat escolar. El curs és semipresencial amb una 

càrrega lectiva de 50 hores. 

Inscripció 

Per assistir al CURS, els participants hauran d'haver complert 16 anys en el moment de 

la inscripció. El període d'inscripció restarà obert, una vegada anunciat el curs al WEB 

del Ceeb, fins a cobrir totes les places convocades o 5 dies abans de l'inici del curs. 

Matrícula online 

150€ / curs 2017-18 preu bonificat 30€ (inclou xiulet i assegurança) 

 

setembre (1a Fase) – desembre/gener (2a Fase) 

 

El curs està reconegut mitjançant un certificat d’assistència atorgat per l'Escola Catalana de 

l'Esport i un diploma acreditatiu expedit pel CEEB. 

 

Complex Esportiu Municipal Mar Bella  

(Avinguda del Litoral, 86-96, 08005 Barcelona) 

 

Objectius del curs 
 

• Ensenyar a educar en l’esport i per a l’esport 

• Capacitar a l’alumnat per tutelar partits. 

• Adquirir consciència de la filosofia d’El Consell i dels valors que el sostenen. 

• Vincular salut i esport. 

Professorat                                                                                    

Bloc Comú. Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, pedagogia, psicologia i Antropologia 

Sociocultural, estudis complementaris sobre educació amb perspectiva de gènere i Mediació. 

Bloc específic. Àrbitres titulats, Tutors de joc del Ceeb, llicenciats de l’ensenyament o amb experiència 

com a formadors.  
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NTJ Programa de Nous Tutor de joc (NTJ) 50   

1. BLOC COMÚ 15 t 

1.0. Presentació institucional. El CEEB i TJCA 1h (O) 

1.1. Salud i activitat Física. Proves físiques 1h (P) 

1.2. Evolució psicològica de l’esportista 1h (O) 

1.3. Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport   

1.3.1.    Habilitats Comunicatives 2h (O) 

1.3.2.    Sistemes metodològics 2h (T) 

1.4. Els valors de l’activitat física i l’esport. El semàfor dels valors 2h (O) 

1.5. Perspectiva de Gènere 1h (T) 

1.6. Primera atenció davant una lesió o accident esportiu 1h (T) 

1.7. Contraindicacions i malalties transmisibles 1h (O) 

1.8. Educació i esport: tècnics, pares, esportistes i tutors de joc 1h (O) 

1.9. Resolució de conflictes 2h (P) 

2E. BLOC ESPECÍFIC 35h   
2E.0. Funcionament intern dels TJ: aplicatiu informàtic 2h (T) 

2E.1. Funcionament intern de la competició CEEB. Comitè Competició 2h (T) 

2E.2. Adaptacions CEEB – Federació 1h (O) 

2E.3. Reglament de la modalitat esportiva * 7h (O) 

2E.4. Senyalització i tècnica arbitral (pràctica) * 6h (P) 

2E.5. Senyalització i tècnica arbitral * 2h (O) 

2E.6. Acta del partit * 3h (P) 

2E.7. Prova teòrica 2h (O) 

2E.8. Prova pràctica 2h (P) 

2E.9. Pràctiques tutoritzades en situacions reals de partit * 8h (PT) 

  
  

  Tipus Formació     

 Presencial Teoria (T) 8h  

 Presencial Pràctica (P) 14h  

 Presencial Pràctica Tutoritzada (PT) 8h  

 Online Moodle (O) 20h  

 

 

Convalidacions *: Descripció: El procediment de sol·licitud de convalidacions requereix resolució 

personalitzada. Requisits: Arbitres d’altres federacions en actiu o haver participat en la competició 

dels últims 3 anys. Firmar una carta de compromís amb el consell, per respectar la disponibilitat donada 

a la nostra lliga en el cas de compaginar les dues competicions. 
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