
Des de l’Àrea de Formació del Comitè Català d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Handbol (FCH) 

es convoca un Curs d’Àrbitre d’Handbol ON LINE, amb una sola part presencial, per poder-lo 

realitzar durant aquests període extraordinari on està reduïda la mobilitat. 

L’inici del curs serà el 3 d’abril i finalitzarà el 15 d’abril de 2020. I JA ESTAN OBERTES LES 

INSCRIPCIONS 

Tot l’alumnat es podrà connectar quan disposi de temps i realitzar les diferents classes al ritme 

que cregui oportú, ja que totes les classes i activitats d’avaluació estaran penjades a 

la plataforma de formació de la FCH. 

El professorat d’aquest curs estarà format per: 

Professor NORMA 

Daniel Toro 
1 El terreny de joc 

+ Directrius del terreny de joc 

Miquel Vigo 
2 Temps de joc 

3 La pilota 

Núria Girò 
4 L’equip 

+ Reglament de la zona de canvis 

Òscar Albert 

5 El porter 

6 L’àrea de porteria 

12 El saque de porteria 

David Vicente 7 Com pot jugar-se la pilota 

Josep Millán 
8 Faltes i conductes antiesportives 

16 Les sancions disciplinàries 

Jordi Pinilla 13 El cop franc 

Hèctor Albert 14 El llançament de 7m 

Ona Comino 15 Instruccions generals d’execució de llançaments 

Marc Abadia 

9 El Gol 

10 El saque de centre 

11 El saque de banda 

Cristina Martín 
17 Els àrbitres 

18 L’anotador/Cronometrador 

Èric Deiros 19 Funcionament Intern / Administració 

 

El preu del curs serà de 60 euros, inclou kit inicial de roba per arbitrar, un xiulet i les targetes, i 

les inscripcions, es realitzaran per la plataforma de formació de la FCH*. 

Els requisits per poder inscriure’t són: 

Està afiliat a la FCH. 

Tenir 16 anys o complir-los durant aquest any 2020. 

*Primer has de realitzar la pre-inscripció, a la plataforma de formació de la FCH, i un cop validada 

la informació podreu finalitzar la inscripció, realitzant el pagament del curs. 
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