
 

VOLS SER ÀRBITRE DELS JOCS ESCOLARS DE 
MATARÓ? 
  

Des de finals d’octubre a finals de maig, (coincidint amb el calendari escolar) cada 
setmana es juguen competicions escolars de diferents modalitats esportives a 
Mataró. 
 

Això no seria possible sense l’existència de la figura de l’àrbitre, que pren relleu a les 

nostres activitats i competicions. 

  

NORMES BÀSIQUES DELS ÀRBITRES DELS JOCS ESCOLARS 

  
INSCRIPCIÓ:  

  

Les persones interessades poden sol·licitar la seva inscripció a la 

secretaria dels Jocs Escolars a cada curs escolar, d’acord amb el model 

d’instància que es facilitarà per la pròpia secretaria. 

 

REQUISITS:  Ser major de 16 anys, fer el curs de formació o, en el seu defecte, 

passar una fase de capacitació. 

 

Assistir obligatòriament a les jornades de formació plantejades per 

la secretaria dels Jocs Escolars. 

 

Acceptar i complir les normes bàsiques.  

 

COMPROMÍS:  Els àrbitres han d’arribar puntuals al partits, trametre degudament 

complimentades les actes a les oficines de la Secretaria dels Jocs 

Escolars i tenir coneixement de la/es seva/es designacions dels 

partits els dia indicat, confirmant la seva participació. També han de  

comunicar, si és el cas, la seva renúncia a participar en una jornada 

concreta una setmana abans. 

INTEGRITAT:  L’àrbitre ha de comportar-se en tot moment de forma imparcial, 

sense afavorir cap dels contrincants i tractant els seus jugadors, 

entrenadors, delegats i acompanyants de forma equànime i 

educada. 

IMATGE:  Els àrbitres hauran d’anar degudament uniformats quan 

desenvolupin la seves funcions. 

FILOSOFIA:  Els àrbitres han de ser aplicadors de la filosofia de l’esport escolar i 

els valors que d’ella es deriven, on la participació i el divertiment 

han d’estar per damunt de la competitivitat i l’enfrontament. 

INTERVENCIÓ: Els àrbitres vetllaran per la correcta aplicació dels reglaments 

reguladors de cada disciplina esportiva. 



 

EDUCACIÓ: Els àrbitres han de procurar adaptar aquests reglaments a les 

capacitats, edats i característiques dels jugadors. Ensenyant, si és 

necessari, la forma correcte d’executar accions i adaptar 

comportaments. 

REMUNERACIÓ: Els àrbitres tenen dret a rebre una compensació econòmica per la 

seva intervenció prèviament aprovada per la Direcció d’Esports. 

  

COORDINACIÓ D’ÀRBITRES 

  
La Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró mitjançant la secretaria dels Jocs 

Escolars s’encarrega de designar els àrbitres cada setmana. 

 

El mitjà de contacte serà el correu electrònic (arbitres@ajmataro.cat), donant la seva 

conformitat a la/es designació/ns. Un cop rebin la comunicació de la seva/es 

desginació/ns dels partits el contacte per a qualsevol incidència serà la via telefònica 

en horari d’oficina (08:00-15:00) de dilluns a divendres als telèfons 937 582 374 o 937 

582 371. 

 

Hi haurà una coordinació específica de Jocs Escolars els dissabtes al matí de 08:30 a 

13:30 al telèfon 616 977 649, per resoldre incidències de la competició. 

 

Per tal d’actualitzar a la seva formació els àrbitres, cada any s’organitza una acció 

formativa a principis de la competició dels Jocs Escolars. Aquesta acció és obligatòria la 

seva assistència. Tanmateix es pot organitzar altres tipus de formació que 

s’encarregaria de fer-ho entre d’altres, àrbitres amb experiència. 

  

CERTIFICACIÓ 
 

Els cursos capaciten per poder xiular a les Competicions i altres activitats organitzades 

per la Secretaria dels Jocs Escolars, Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró o bé 

en altres en les que se’ns demani col·laboració.    

  

  

QUÈ HAIG DE FER PER PARTICIPAR-HI 
  
Per participar has d’omplir la fitxa d’inscripció i ens posarem en contacte amb tu. 

 


