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PROGRAMA D’ASSOLIMENT DEL TOTS SOM ÀRBITRES 2019 – 2020 
 
Com cada any es faran seguiments a diferents partits (entre 2 i 4 per jornada), en els que 4 jugadors, dos de cada equip, durant a terme la 

tasca arbitral.  

 

A diferència d’altres anys, en aquesta edició no es faran enquestes de valoració. S’introduiran una sèrie d’ítems a partir dels quals es 

valorarà les escoles i clubs. Aquestes valoracions, generaran una puntuació paral·lela a la classificació ordinària. L’equip que assoleixi més 

puntuació al finalitzar la competició, serà premiat amb l’entrega d’un premi específic en l’acte d’entrega de premis als diferents equips 

guanyadors de les competicions que organitza el Consell Esportiu del Tarragonès.  

 

Els ítems i les puntuacions relatives, a partir dels quals es valorarà als diferents equips són els següents: 
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PUNTUACIÓ DIRECTA 
DESCRIPCIÓ PUNTS 

1 El coordinador de l’escola o club contesta o confirma al coordinador del programa que ha rebut la informació del partit. 1 
2 Quan el coordinador del programa arriba al camp per fer el seguiment, l'entrenador és coneixedor de la iniciativa. 2 
3 Els jugadors dels equips participants han entrenat les funcions arbitrals. 2 
4 Els jugadors participen de la iniciativa, mostren ganes d'arbitrar i demostren algun dels aprenentatges adquirits. 1 
5 L'entrenador facilita el desenvolupament de la iniciativa, anima al jugador-àrbitre i no discuteix decisions arbitrals. 2 
6 Els pares i mares contribueixen al desenvolupament de la iniciativa, animen al jugador-àrbitre i no discuteix decisions arbitrals. 2 

 

Els equips podran augmentar la seva puntuació o aconseguir punts extra realitzant alguna o totes les de següents accions (Es poden realitzar 

més d’una vegada). 

PUNTUACIÓ INDIRECTA 
DESCRIPCIÓ PUNTS 

7 Enviar una foto o vídeo curt dels jugadors practicant les tasques arbitrals en algun dels entrenaments al llarg de l’any. 1 

8 Enviar una foto o vídeo curt dels jugadors practicant les tasques arbitrals en l’entrenament previ al partit on han de dur a terme la 
iniciativa. 1 

9 Enviant un petit vídeo gravat en l’entrenament immediatament posterior al partit on l’entrenador ajuda als jugadors a reflexionar 
sobre la iniciativa i las habilitats desenvolupades en el marc de la tasca arbitral. 2 

10 Enviar un petit vídeo on es vegi l’entrenador comentant amb els jugadors alguns dels elements positius del projecte que es 
descriuen en la informació que del mateix hi ha a la web o que se’ls envia (ex: les habilitats que desenvolupa un àrbitre). 1 

11 Enviar un petit vídeo on es vegi l’entrenador comentant amb els pares i mares, alguns dels elements positius del projecte que es 
descriuen en la informació que del mateix hi ha a la web o que se’ls envia (ex: les habilitats que desenvolupa un àrbitre). 1 

12 Qualsevol acció que els equips creguin que pot ser positiva en relació a la iniciativa i que sigui tramesa al coordinador del 
projecte (els punts atorgats es valoraran en funció de cada cas). X 

 


