
 

 

 

Des de el Consell Esportiu del Garraf , amb la col·laboració de les institucions i entitats esportives 

de la comarca , impulsem el JOC NET per difondre els valors de l’Esport entre tots els agents 

implicats en el programa Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC). 

En totes les competicions dels esports d’equip confeccionarem la classificació JUGUEM NET, 

paral·lela a la classificació per punts , tenint en consideració el comportament de tots els 

components de l’equip. 

D’aquesta manera proposem fomentar i reconèixer el COMPORTAMENT EXEMPLAR entre tots els 

agents que formen l’Esport Escolar de la nostra comarca: jugadors/es, tècnics i pares/mares i/o 

acompanyants. 

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 el COMPORTAMENT EXEMPLAR: 
 

• 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... 
 

La classificació JUGUEM NET, una sola per esport i categoria ,  

serà actualitzada un cop al mes i al finalitzar la temporada. 

 


