Curs de TUTOR DE JOC

Presentació
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 Tutor de Joc amb la finalitat de dotar de les competències pertinents al
tutor de joc d’activitats esportives en edat escolar.

Objectius genèrics de la formació





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
Els responsables que desenvolupen els diferents continguts del curs són professionals reconeguts en
les especialitats d’arbitratge, pedagogia, magisteri i psicologia.

Inscripció
Per assistir al curs s’ha de formalitzar prèviament la inscripció.
El cost total del curs és de 15€ i l’edat mínima requerida és de 16 anys.

Ubicació de la formació
Complex Esportiu Municipal Mar Bella
(Avinguda del Litoral, 86-96, 08005 Barcelona)

Continguts i càrrega lectiva
El curs té un càrrega lectiva de 30h entre teoria i sessions pràctiques simulant situacions reals
de joc (senyalització, tècnica arbitral i aplicació del reglament) i pràctiques tutoritzades en situació
real de partit. (El nombre de pràctiques a realitzar dependrà de l’evolució del futur TJ, però haurà de
fer-ne un mínim de dues jornades de competició).

Més Informació
Departament de Formació
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona
Av.Litoral 86,96 08005 Barcelona
Tel: 93 511 21 01
smontero@elconsell.cat
www.elconsell.cat

Curs de TUTOR DE JOC

Programa de Tutor de joc
BLOC COMÚ

30 hores
18 h

Presentació institucional. El CEEB i TJCA

2h

Evolució psicològica de l’esportista

1h

Educació i esport: tècnics, pares, esportistes i tutors de joc

1h

Primers auxilis: primera atenció davant una lesió

2h

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

3h

Resolució de conflictes

2h

Funcionament intern de la competició CEEB

1h

El semàfor dels valors

1h

BLOC ESPECÍFIC

12 h

Funcionament intern dels TJ: aplicatiu informàtic

1h

Acta del partit (pràctica) *

2h

Senyalització i tècnica arbitral (pràctica) *

3h

Adaptacions CEEB – Federació

1h

Proves físiques i hàbits de vida saludables

1h

Prova teòrica

2h

Pràctiques en situacions reals de joc *

2h

Reglament de la modalitat esportiva *

3h

Acta del partit *

1h

Senyalització i tècnica arbitral *

1h

Convalidacions *
Descripció: El procediment de sol·licitud de convalidacions requereix resolució personalitzada.
Destinataris: Arbitres d’altres de la federació específica de l’esport corresponent.
Requisits: Estar 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.

