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NOTA – CIRCULAR 
 

Ref.  Projecte Perfil Psicològic Àrbitres Primera Catalana 

El CTA ha realitzat, contractant el serveis de la empresa ISC Individual Sport ConsultingISC Individual Sport ConsultingISC Individual Sport ConsultingISC Individual Sport Consulting,,,, un 
projecte per estudiar el perfil psicològic d'un grup dels nostres àrbitres, utilitzant una eina 
d'ampli èxit als Estats Units i ara també a Europa. 

Es tracta d'un test de personalitat específicament adaptat a l'esport que permet mesurar les 
característiques i el potencial psicològic dels esportistes professionals, denominat PRO 3PRO 3PRO 3PRO 3. 

El sistema es desenvolupa a través de 297 preguntes i així els resultats de PRO 3PRO 3PRO 3PRO 3 mesuren i 
interpreten 31 factors de personalitat aplicats a l'esport, com ara la intel·ligència esportiva, el 
potencial de desenvolupament, la competitivitat o l'estabilitat emocional.  

Amb la finalitat d'analitzar aquest perfil psicològic dels àrbitres en fase de promoció a la 
categoria superior, el grup objectiu va ser els 45 àrbitres talents de la categoria Primera 
Catalana amb possibilitat reglamentària d'ascens a Tercera Divisió. 

A continuació, des del CTA, anem a planificar dues activitats que complementen i tanquen 
aquest projecte: 

a) Els àrbitres que ho desitgin podran tenir una entrevista personal amb el psicòleg de ISC a fi i 
efecte de conèixer els resultats del seu perfil, plantejant els aspectes positius com punts de 
consolidació i els negatius, com a factors de personalitat a treballar com a oportunitats de 
millora per el desenvolupament de l'activitat arbitral. 

b) D'altra banda, el projecte s'ampliarà per completar l'estudi, efectuant el corresponent test 
PRO 3PRO 3PRO 3PRO 3    als 7 àrbitres que no ho van poder efectuar la passada temporada i els 18 nous que s'han 
incorporat aquesta temporada a la categoria Primera Catalana (total 32). 

Totes dues activitats, s'efectuaran el mateix dia a les delegacions territorials i calendari que 
figuren a continuació: 
 
Barcelonès dijous  6/10/16 a les 18:30 h 

Barcelonès divendres  7/10/16 a les 18:30 h 

Girona divendres 14/10/16 a les 18:30 h 

Lleida divendres 21/10/16 a les 18:30 h 

Tarragona divendres 28/10/16 a les 18:30 h 

Baix Llobregat (Cornellà)(Cornellà)(Cornellà)(Cornellà) dijous  13/10/16 a les 18:30 h 

Vallès Occidental (Sabadell)(Sabadell)(Sabadell)(Sabadell) dijous  20/10/16 a les 18:30 h 
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Els àrbitres de 1a Catalana (edat inferior a 28 anys el dia 1/7/17) que, tot i ser convocats 
anteriorment, no van poder efectuar el test, juntament amb els 18 àrbitres nous a la categoria, 
han d'acudir a la delegació territorial més propera a fi de realitzar l'esmentat test. 

 
Barcelona, 29 de setembre de 2016 

  
Antxón Uzcudun  
Cap  Àrea Tècnica 


