ESCOLA DE
TUTORS DE JOC
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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
1- DESCRIPCIÓ
L’ESCOLA DE TUTORS DE JOC DEL GIRONÈS és una formació en l’arbitratge pedagògic per les lligues
escolars que organitzem des del Consell Esportiu del Gironès i que conjuntament, s'organitza amb el Consell
Esportiu del Pla de l'Estany.
El programa pretén introduir els joves a tutoritzar els partits, servint com a guia de joc per als més petits i
donant un caire educatiu i pedagògic a les nostres competicions. Aquesta formació és bàsica tant per la
figura de Tutor de Joc i la seva iniciació en el món arbitral, com pels esportistes que tenen un contacte
setmanal amb aquesta figura al llarg de la lliga.
L’objectiu principal és formar a persones mitjançant sessions teòriques i pràctiques on l’educació, el respecte
i el joc net, siguin punt claus en la seva formació com a Tutors de Joc per així poder-ho transmetre als
jugadors/es i tècnics/ques.

2- DESTINATARIS
L’Escola de Tutors de Joc està dirigida a persones majors de 15 anys, principalment de la comarca del
Gironès. La matrícula a l’Escola de Tutors de Joc només es realitza una vegada.
Finalitzat el curs, tots els Tutors de Joc podran seguir-ho essent si superen les diferents proves de l’Escola. Es
requereix l’assistència a la formació de reciclatge que es realitzarà a principis de cada curs i a la formació
periòdica setmanal.

3- INSCRIPCIONS
Termini de matriculacions – Fins al 30 de setembre de 2022
Cost – 20,00€ (per Tutors de Joc que ja formaven part de l'escola) i 60,00€ (per matrícules noves).
Tràmits per fer la matrícula:
1-

Descarregar-se el “Full d’Inscripció Curs 2022-2023” a www.cegirones.cat: dins l’apartat “+Formació”
→ “Escola de Tutors de Joc” → “Futbol 7”

2-

Fer arribar la documentació que es demana al coordinador de l’Escola de Tutors de Joc, del Consell
Esportiu:
•

3-

Enviar-ho a pcasacuberta@cegirones.cat o presencialment al Consell Esportiu

Abonar el cost a través de qualsevol via que es proposa:
•

En efectiu al mateix moment de l’entrega del formulari.

•

Per transferència al número de compte que us donaran al fer la inscripció.
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*El Consell Esportiu podrà mantenir les inscripcions obertes per accedir a l’Escola de Tutors de Joc sempre
que el nombre de Tutors els quals disposi sigui inferior al necessari per garantir la competició.

4- MATERIAL
Els alumnes matriculats a l’Escola se’ls entregarà el material per garantir el bon desenvolupament de les
seves tasques i una bona imatge als terrenys de joc.
1. Material didàctic
▪

Carpeta de documents

▪

Reglament de joc de futbol 7

▪

Calendari de sessions i activitats

▪

Llistat de contactes de coordinadors de Futbol 7 de les entitats vinculades a les lligues

▪

Llistat de contactes dels Tutors de Joc

2. Equipament
▪

Samarreta

▪

Pantaló curt

▪

Joc de mitjons

▪

Targetes

El material didàctic i l’equipament s’entregarà a la 1a sessió de la formació periòdica. A partir d’aquell
moment cadascú passa a ser-ne propietari i responsable del seu ús.
El Consell Esportiu pot requerir a un Tutor de Joc que formi part de la borsa de treball durant més de dues
temporades que renovi el seu vestuari, si creu que el vestuari no compleix les condicions mínimes per oferir
una bona imatge, o en cas que s'introdueixi un nou disseny.
3. Documents de partit
▪

Dades dels partits (acta digital)

▪

Actes de targeta verda
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5- FORMACIÓ
Tots els participants matriculats a l’Escola de Tutors de Joc rebran una formació inicial per dotar-los d’eines
bàsiques per exercir de Tutors de Joc. Una vegada superada la formació inicial i durant la formació periòdica,
es posaran en pràctica els aprenentatges adquirits amb la possibilitat de complementar la seva formació en
cursos posteriors.
Els Tutors de Joc disposen d’un recorregut de formació amb diferents opcions d’aprenentatge en funció de
l’interès de cada tutor en seguir vinculat a l’escola. Una vegada el Tutor de Joc estigui reconegut com a tal,
podrà seguir tenint aquest reconeixement formant-se en nous continguts per ampliar els seus coneixements,
millorar el nivell, la qualitat de la seva tasca pedagògica i actualitzar-se amb possibles modificacions de
normativa i funcionament.
El recorregut formatiu d’un Tutor de Joc és:

‒ FORMACIÓ PERÒDICA, a través de sessions setmanals i pràctiques (entre setembre i maig)
‒ FORMACIÓ PUNTUAL COMPLEMENTÀRIA
Les formacions periòdiques es convoquen cada any, mentre que les formacions puntuals complementàries
pot ser que algun any no es convoquin. En tot cas, els tutors interessats a formar part del col·lectiu, sempre
han d’assistir a totes les respectives formacions que es convoquin cada any.

FORMACIÓ PERIÒDICA: SESSIONS SETMANALS
Objectiu:
o

Conscienciar els i les participants sobre l’arbitratge educatiu i la dinamització de competicions
esportives a nivell escolar.

o

Transmetre una actitud pedagògica a l’hora de tutoritzar els partits de les lligues de futbol 7
comarcals, fonamentada en els valors i en els aspectes de formació integral dels joves esportistes.

Calendari: Inici de curs – dijous 15 de setembre de 2022
Finalització – dijous 8 de juny de 2023
Horari: Dijous de 17.00 a 18.00h amb periodicitat setmanal.
Lloc: Aula de formació a la seu del Consell Esportiu del Gironès.

Continguts (per a millorar i consolidar els continguts apresos):
•

Equipació/Comportament

•

Educació en valors a través del futbol

•

Mediador de conflictes
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•

Regles de joc de futbol7 del Consell Esportiu.

•

Ètica i comportament als terrenys de joc.

•

Interpretació i lectura de l’acta d’un partit.

•

Simulació de tutorització d’un partit.

•

Tàctica arbitral en les diferents situacions del joc.

•

Observació audiovisual (sessions de vídeo per treballar els punts forts i punts febles que s’hagin
pogut detectar i facilitar així la seva correcció si s’escau).

•

Resolució de jugades i articles enfocats al futbol.

Exàmens:
Per comprovar que el/la tutor/a assoleix els continguts de les sessions es faran diverses proves:
1.

A l’inici del curs per començar a tutoritzar partits, s’ha d’haver superat una prova inicial.

2.

A mig curs es realitzarà una prova de seguiment per comprovar els continguts assolits.

3.

A final del curs es farà una prova final per controlar el que ha assolit el Tutor durant les formacions.

La nota de les proves es tindrà en compte per la classificació general dels Tutors de Joc.

Assistència:
L’assistència a les sessions de la formació continuada és obligatòria per a tots els Tutors de Joc (en casos
excepcionals, la direcció de l’Escola estudiarà cada situació). En cas de falta d’assistència el participant queda
exclòs de la convocatòria i assignacions de partit pel cap de setmana.

FORMACIÓ PERIÒDICA: PRÀCTIQUES
Per garantir un aprenentatge significatiu de la totalitat dels continguts treballats es planteja aquest bloc en
quatre activitats:
a) Acompanyament a partits a alumnes amb experiència (no remunerat). Les persones que participen
per 1r any acompanyaran als alumnes que ja han format part de l'Escola l'any anterior, als primers
partits que se’ls designin, amb l'objectiu d’observar quina és la rutina, els drets i les obligacions dels
Tutors de Joc.
b) Trobades del Consell Esportiu (no remunerat). Els alumnes que estiguin cursant el primer curs de
formació, faran pràctiques a les Trobades que celebri el Consell Esportiu al llarg del curs escolar.
S’entén que l’exigència i pressió suportada en aquestes activitats és menor que en els partits de lliga,
per tant, aquestes jornades són l’escenari ideal perquè els nous Tutors de Joc puguin posar en
pràctica els aprenentatges adquirits i alhora comencin a interioritzar els continguts pràctics del curs.
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Tota persona matriculada a l’escola durant el primer curs participarà com a mínim a una jornada de
pràctiques.
c) Partits de les lligues Escoleta, Prebenjamí i Benjamí (remunerat). A través de l’assignació de partits
que es farà al llarg de la setmana prèvia al partit durant la sessió setmanal de l’Escola. Es designaran
els partits a través de la plataforma de gestió PlayOff. Cada Tutor de Joc disposarà del seu perfil per
visualitzar els partits designats.
d) Sessions d’entrenament amb equips (no remunerat). Els alumnes faran pràctiques de tutorització en
partits d’entrenament en equips que vulguin col·laborar amb l’Escola.

Disponibilitat setmanal
La plataforma Playoff farà constar com a “Tutor de Joc disponible” de forma automàtica a tots els Tutors de
Joc durant el cap de setmana per a arbitrar els partits. Si algun/a Tutor de Joc no està disponible algun dia
d’aquell cap de setmana serà obligatori que els Tutors de Joc, com a molt tard dilluns de la mateixa
setmana, comuniquin la seva “no disponibilitat” d'arbitrar aquell cap de setmana a través de l’aplicatiu
PlayOff.

Assistència al partit
Una vegada assignat el partit per part del formador i acceptat per part del Tutor de Joc, l’assistència al partit
és obligatòria. En cas que un Tutor/a no pugui assistir a un partit assignat serà ell mateix qui haurà de
contactar amb un company de l’Escola de Tutors de Joc perquè el substitueixi. Si no trobés ningú per
substituir-lo, ell haurà de tutoritzar el partit. En cap cas el partit quedarà sense Tutor/a de Joc.

Puntualitat
Pel bon funcionament de la competició i per complir amb els horaris establerts pels clubs i escoles, els
Tutors/es han d’estar, com a mínim, 30 minuts abans de l’inici del partit al camp per omplir les actes.
D'aquesta manera s'assegura que el/la Tutor/a comenci el partit amb tranquil·litat, amb control i puntualitat.

Llicències d’esportista
Els Tutors de Joc han de comprovar les llicències d’esportistes de tots els jugadors/es 20 minuts abans de
l’inici del partit. Cal mirar totes les llicències d’esportista, ja que un jugador d’un equip “A”, no pot jugar
amb un equip “B”. Si passa això s’ha d’informar el Consell Esportiu i fer-ho constar en l’apartat de l’acta
anomenat “Observacions”.
Abans de començar el partit és obligatòria fer la revisió de fitxes en les categories Benjamí i Prebenjamí.
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Suspensió de partits
La suspensió d’un partit pot venir a conseqüència de 4 causes determinades en funció del moment en què es
comunica la suspensió:
La suspensió comunicada dies abans. Si aquesta suspensió prové dels equips convocats, serà el

▪

Consell Esportiu qui ho comunicarà al Tutor/a de Joc. La suspensió del partit comunicada hores o dies
abans no està vinculada a una remuneració.
Suspensió per causes meteorològiques. Si la previsió o el temps fa pensar que el partit no es podrà

▪

disputar, el Tutor de Joc s’haurà de posar en contacte amb la persona coordinadora de l’equip local
per confirmar que el partit no s’ha suspès. En el cas que els equips s’hagin posat d’acord en
suspendre el partit, el Tutor de Joc no caldrà que assisteixi al partit i aquesta suspensió no està
vinculada a una remuneració.
La suspensió es comunica moments abans de l’inici. Una vegada el/la Tutor/a hagi arribat al terreny

▪

de joc, si per causes meteorològiques, falta d’assistència d’un equip i/o altres circumstàncies se
suspèn o s’ajorna el partit, la remuneració serà del 50% de l'import.
El partit se suspèn una vegada iniciat. En aquest cas el Tutor/a percebrà el 100% de l’import.

▪

Resultats i incidències
La comunicació dels resultats es farà a través del perfil de Tutor de Joc a l’aplicatiu Playoff el mateix dia de
partit.
La comunicació de les incidències es faran arribar per una de les següents vies:
-

Per correu electrònic a pcasacuberta@cegirones.cat

-

Trucant al 972 20 61 49 o al 670 09 03 58

-

A través del grup de whatsapp de Tutors de Joc

Imprevistos meteorològics
Als tutors/es se’ls farà entrega d’un llistat amb les dades de contacte dels coordinadors de futbol-7 de tots
els clubs de la comarca, d’aquesta manera podran trucar-los en cas que les condicions meteorològiques
posin en dubte l’estat del terreny de joc i/o la realització del partit. En cas que els coordinadors els
comuniquin que el terreny de joc no està en òptimes condicions i que ho ha notificat també a l'equip visitant,
no caldrà desplaçar-se al terreny de joc.

CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
C/ Riera de Mus, 1A - 17003 Girona
administracio@cegirones.cat - www.cegirones.cat
972.20.61.49

6- SERVEIS DE TUTORS DE JOC
El servei de Tutors de Joc és un servei que s’ofereix des del Consell Esportiu a qualsevol entitat que vulgui
organitzar un partit amistós, torneig, trobada, etc. Els Tutors/es de Joc que formen part de l’escola poden
participar-hi representant el Consell Esportiu, únicament quan des d’aquesta entitat s’ha coordinat el servei.
Serà el Consell Esportiu del Gironès l’encarregat de gestionar tot el procés del servei, d’aquesta manera
tindrà el control total de la situació i podrà coordinar tot el procés i els agents o persones implicades en el
servei sol·licitat.
Procés per assignar el partit:
▪

L’entitat sol·licita el servei al Consell Esportiu.

▪

El Consell Esportiu truca al tutor, si aquest li confirma la seva disponibilitat, seguidament el
coordinador li enviarà un correu electrònic amb les dades del partit.

▪

El tutor, en confirmar la seva assistència adquireix el compromís de tutoritzar el partit i vetllar per
donar una bona imatge de l’Escola de Tutors de Joc com també del Consell Esportiu.

*Aquells tutors/es que arbitrin partits amb la imatge i material del Consell Esportiu sense que aquesta entitat
hagi estat informada quedaran exclosos de l’Escola.
Remuneració econòmica
S'informarà al Tutor abans d'acceptar el partit i dependrà de la durada dels partits.

7- SANCIONS
Aquest apartat no pretén ser un element de distorsió de l’aprenentatge dels tutors, més aviat al contrari; es
vol garantir un clima d’ensenyament de qualitat per part dels interessats, defugint de les actituds
inadequades i/o incompetents.
Els Tutors de Joc que no respectin els apartats detallats en aquesta normativa podran ser sancionats per part
dels formadors. Les sancions aplicades poden ser des d’estar un cap de setmana sense xiular cap partit fins a
l’expulsió de l’escola de Tutors de Joc.
EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LA NORMATIVA PER A
MILLORAR EL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE TUTORS DE JOC. ALTRAMENT, EL CONSELL ESPORTIU
TÉ EL DRET D’EXCLOURE UN TUTOR DE JOC EN CAS QUE AQUEST INCOMPLEIXI DE FORMA GREU I/O
REITERADA ALGUN PUNT DE LA NORMATIVA ESTABLERTA.
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