
 

 

Per tal d’adaptar-nos allò que contemplen les Directrius Generals dels Jocs Esportius Escolar de 

Catalunya, a partir de la temporada 2019-2020 en totes les competicions d’esports d’equip d’aquest 

programa s’utilitzarà el SISTEMA INTEGRAT de puntuació. 

Aquest sistema es caracteritza per la suma de dos puntuacions en una mateixa competició 

esportiva, i és aplicable íntegrament a la classificació que se’n derivi. 

• Una puntuació esportiva, atenent el resultat de la competició. 

• Una puntuació de valors, atenent a uns paràmetres fixats a l’inici de curs on estan implicats 

els diferents agents esportius del JEEC (esportistes, entrenadors/delegats i pares/mares). 

El/la Tutor/a de Joc serà la persona encarregada, d’una manera objectiva, de valorar el 

comportament de tots els agents implicats durant un partit o trobada. 

 
 

Aspectes que es valoraran en la PUNTUACIÓ DE VALORS: 
 

• Respectar les persones dels dos equips: companys de joc, tècnics i acompanyants. 

• Respectar les instal·lacions i material vinculat al propi joc. 

• Puntualitat en l’arribada a la instal·lació. 

• Ajudar en les accions arbitrals i no protestar les seves decisions. 

• Saludar esportivament abans de començar el partit i un cop aquest finalitzi. 

• No fer ús del joc violent i ignorar les provocacions. 

• Equipament adequat per la pràctica esportiva. 

• Animar les accions dels jugadors/es. 
 
 

Sistema de puntuació: 
 

 
Es valoraran fins a 12 items entre  jugadors/es, tècnics i pares/mares/acompanyants que podran 
sumar un total de 2 punts per partit.  
 

JUGADORS/ES TÈCNICS/QUES ACOMPANYANTS EQUIP 
Respecte Tutor/a de Joc Respecte Tutor/a de Joc Respecte Tutor/a de Joc Arribada puntual 

Salutació inicial - final Salutació agents implicats Respecte tècnics/ques Documentació correcta 

Actitud correcta i positiva Actitud correcta i positiva Actitud correcta i positiva Vestimenta adequada 

 
A més es podran sumar 0,25 punts extres per accions puntuals. (Màxim 0,25 x equip i partit) 

 

• L’equip llença la pilota a fora quan es troba en una posició d’avantatge i un jugador/a contrari està lesionat. 

• Qualsevol dels agents implicats al partit defensen al Tutor/a de Joc davant d’una situació compromesa. 

• El jugador/a o tècnic/a adverteix al Tutor/a de Joc d’una acció que ha estat assenyalada erròniament al seu favor. 

• Altres... 

 

Per donar més visibilitat a les accions que comporten una puntuació extra el/la Tutor/a de 
Joc mostrarà una targeta VERDA en el moment que aquestes es produeixin. 

 

D’aquesta manera es pretén conscienciar de la necessitat de realitzar una competició que fomenti 
l’educació d’infants i joves a través dels VALORS DE L’ESPORT 


