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Nº 1 3

Nº 2 3

Nº 3 3

Nº 4 3

Nº 5 3

Nº 6 3+3

Nº 7 6

Nº 8 3

Nº 9 3

Nº 10 2 ó 3

Instructor Formació Teòrica

Xerrades Clubs Regles de Joc

Preparació Clips Feedback (3a Divisió)

CloudLab ACT01 - Modificacions Regles 2021-22

Participació Seminaris Inici Temporada

CloudLab ACT02 - Videotest

CloudLab ACT03 - Trivia o Test Tècnic Talents

CloudLab ACT04 - Videotest

Instructor Formació Práctica (2 parts)

Altres activitats formatives

Comptabilitza base per aplicació del percentatge  

 EVENTS nº1-nº2-nº3-nº4-nº5: La participació en l'activitat registrada en el sistema corresponent, 
segons la Circular que la regula, evidencia l'assignació dels crèdits. 

 
 EVENT nº6: L'activitat de seguiment - avaluació formativa dels partits dels àrbitres cursetistes és 

confirmada pel responsable arbitral de la delegació; s'estableixen dues finestres per l'assignació 
dels crèdits, al desembre (seguiment setembre - desembre) i març (seguiment gener - març). 
3 informes = 1 crèdit 
4 informes = 2 crèdits 
≥ 5 informes = 3 crèdits 

 EVENT nº7: L'activitat de instrucció teòrica a les sessions de formació és confirmada pel 
responsable arbitral de la delegació; s'estableix una finestra per l'assignació total dels crèdits, al 
març (classes setembre - març). 
mínim 8 hores = 3 crèdits 
per cada 2 hores addicionals, + 1 crèdit 
límit màxim 6 crèdits 
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 EVENT nº8: Les xerrades formatives als Clubs de la delegació son confirmades pel seu 
responsable arbitral; s'estableix una finestra per l'assignació total dels crèdits, al març (xerrades 
setembre - març). Les sessions han de ser comunicades en el moment de realitzar-se a l'Àrea 
Tècnica. 
 

 EVENT nº9: Solament aplicable als àrbitres i assistents de 3a Divisió.  
Els àrbitres han de preparar sengles clips de vídeo, extrets de partits de les competicions LFP, 
RFEF o FCF, en els què s'analitzin una decisió o conducta que sigui positiva i una altra negativa. 
El contingut no ha de ser una mera acció amb un encert o error, sinó aportar un valor afegit de 
component didàctic o formatiu. 
Així mateix, hauran de ser acompanyats amb les motivacions o explicacions que aportin els 
criteris de consolidació d'una acció positiva o les reflexions, en el cas de les oportunitats de 
millora. 
Els clips han de ser enviats a l'Àrea Tècnica [areatecnica@cta.cat] qui valorarà si compleixen 
adequadament els requisits exigits per validar-los. 
S'estableix una finestra per l'assignació dels crèdits, al gener. 

 
 EVENT nº10: Activitat formativa no considerada en els apartats anteriors i que sigui susceptible 

de ser proposta a l'Àrea Tècnica per a la seva valoració i, si s'estima adequada, assignació de 
crèdits. 
 

 


