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RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de
Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

JOCS ESCOLARS

2.3 Sistemes de puntuació i classificació
Amb l’objectiu de premiar les accions positives de l’esport i el joc net en TOTES les jornades, activitats, o competicions que
formin part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (locals, comarcals i supracomarcals), tant per als esports individuals com
per als esports d’equip, caldrà utilitzar un dels sistemes de puntuació i classificació que s’especifiquen a continuació:

2.3.1 Sistema preliminar (només per al curs escolar 2015-2016)
Aquest sistema es caracteritza per l’atorgament de reconeixements visibles a les accions de joc net i valors, ja sigui en el
desenvolupament de la competició esportiva, mitjançant les targetes verdes, ja sigui en els actes de cloenda o repartiment de
premis, mitjançant els premis al joc net i als valors. Es pretén distingir amb reconeixements visibles les accions de les entitats
i/o persones implicades en l’esport escolar que fomentin els valors positius i cívics de l’esport. Els reconeixements poden ser
individuals o col·lectius, i no suposen la confecció de cap sistema de puntuació o classificació.

2.3.2 Sistema paral·lel
Aquest sistema es caracteritza per l’existència de dues puntuacions en una mateixa competició esportiva: és aplicable tant a la
competició (partit, campionat, etc.) com a la classificació que se’n derivi: -una puntuació esportiva, atenent al resultat de la
competició (gols, marca, puntuació, etc.); -una puntuació de valors, atenent a uns paràmetres fixats a l’inici de curs, que
tinguin en compte com a mínim el recompte de targetes verdes atorgades en funció dels valors educatius i cívics de l’esport
que es determinin. Aquest sistema pretén conscienciar tots els agents que intervenen en la competició escolar de la necessitat
de realitzar una competició que fomenti l’educació dels infants i els joves a través dels valors de l’esport.

2.3.3 Sistema integrat
El sistema integrat és aquell en què el resultat de la competició i/o la classificació consta d’una única puntuació, que és el
resultat de la suma de diversos paràmetres fixats a l’inici de curs, entre els quals hi haurà com a mínim un paràmetre de valors.

És el pas més significatiu per a l’educació en valors mitjançant l’esport, ja que la fita d’aconseguir més punts que l’adversari no
és l’únic condicionant per guanyar; els valors i els comportaments cívics també compten. I per això és clau la participació en el
procés de valoració del màxim nombre dels agents que participen en la competició: esportistes, famílies, dinamitzadors, tutors
de joc, àrbitres, jutges, tècnics esportius, tutors de grada, etc.
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Com és la Campanya  “Sumem Valors, Sumem Anells”?
El Consell Esportiu del Maresme, d’acord amb les directrius de l’Esport en Edat Escolar de Catalunya i amb el
convenciment que l’esport és una eina per fer millors persones posa en marxa un model de classificació paral·lel a
totes les seves competicions.

En aquest model totes les competicions d’esport d’equip del CEM tindran una classificació basada en els resultats
esportius i una segona classificació, amb els mateixos guardons i mèrits basada en els comportaments i la formació
en valors dels esportistes, tècnics i acompanyants...

La complexitat de la comarca, amb Tutors de Jocs que depenen dels ajuntaments, d’altres que depenen
d’associacions i altres de les pròpies entitats pot dificultar una mica el funcionament, però des del CEM, agraïm la
tasca de tots per tal de tirar endavant un projecte tan engrescador i sens dubte tan positiu per l’esport i els
esportistes de tota la comarca.

Com funciona?
Els Tutors de Joc, seran els responsables de valorar les actituds de tots els agents implicats en l’esport escolar; també
sumaran; la puntualitat, l’escalfament, les salutacions... En total hi haurà 5 anells a cada partit que podran sumar i/o
restar: tres dels anells fan referència a les persones implicades en les activitats: esportistes, tècnics i acompanyants.
Els altres dos anells són per valorar els fets ocorreguts abans, durant i després dels partits.

Hi haurà una classificació de Valors?
Si, mensualment a la pàgina web del CEM es publicarà la classificació de valors. Aquells equips que tinguin més
anells en acabar la competició, rebran els trofeus i seran proclamats campions comarcals.

Com s’avalua?
El Tutor de Joc avaluarà cadascuna de les cinc categories per separat i podrà sumar o no un anell en funció del
comportament , finalment facilitarà un resultat a la secretaria del CEM

Com sumar/restar anells?

Sumen Anells  Resten Anells

Esportistes
S’animen entre si, estan contents, 

gaudeixen del joc sigui quin sigui el 
marcador, ajuden als rivals...

Protesten al Tutor, actitud més agressiva 
del normal, baralles amb companys i/o 

adversaris...

Tècnics
Animen als jugadors, ajuden i respecten 

al tutor, feliciten als rivals...
Protesten al Tutor, falten respecte 

jugadors , adversaris ...

Acompanyants
Animen al seu equip, no fan 

“d’entrenadors suplents”, respecten al 
Tutor i les seves decisions...

Donen instruccions als jugadors, 
protesten al Tutor, falten al respecte als 

rivals...

Equip
Documentació 100% correcte,  respecte 
instal·lacions, puntualitat, uniformitat, 

saluden abans i després...

Males actituds,  joc violent, manca de 
puntualitat o uniformitat , problemes 

inscripció...

Acció remarcable
Fet especialment remarcable i que pot no donar-se en un partit, aquest cinquè anell 
només es pot obtenir en cas que l’equip  no hagi obtingut cap valoració negativa i, a 

més, hi hagi hagut algun fet o acció excepcionalment positiva.
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Equip   
Local:

Sumen
Anells  

Resten 
Anells

Esportistes

Tècnics

Acompanyants

Equip

Acció 
remarcable

Equip 
visitant

Sumen
Anells  

Resten 
Anells

Esportistes

Tècnics

Acompanyants

Equip

Acció 
remarcable
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Esport: Data: Equip Local:
Categoria: Tutor: Equip Visitant:

 

JORNADA DE FORMACIÓ DE TUTORS DE JOC
23 de gener a Premià de Mar

Voleibol

Futbol 
Sala
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TUTOR DE JOC?
El nom prové del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, fa anys que van
abandonar la idea de l’àrbitre (2005). Actualment es posa en marxa a tots els CE.

TUTOR: Aquella persona que ACOMPANYA en el procés i que vetlla pel bon
aprenentatge

JOC: Entreteniment, DIVERSIÓ, compartir, reglamentació

QUINA ÉS LA IDEA?
A diferència de l’esport federat, en els jocs escolars es pretén que la persona
encarregada de dirigir les competicions, tingui una vessant formativa, l’aplicació de
la normativa no ha d’estar renyida amb la formació dels esportistes.

QUIN ÉS EL PERFIL?

T ransmetre els valors de joc net

U tilitzar el joc com a oportunitat per explicar el reglament

T reballar per facilitar un joc dinàmic i divertit

O rientar i contribuir a l’aprenentatge esportiu 

R eforçar les actituds positives 
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Dubtes? Preguntes?

Jocs escolars, 
jocs AMB Valors
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Moltes Gràcies!!!


