
 

 

 

 

ACTA DE VALORS 
 
Esport/Categoria  _____________________       Data ______________ 
Equip  A  ________________________              B ________________________ 

 

 
COMPORTAMENTS OBSERVATS 

Equip A Equip B 

SI NO SI NO 

1.   S'ha arribat puntualment a la instal·lació     

2.   S'ha fet la salutació inicial i final entre tècnics, esportistes, tutor de joc i públic     

3.   S'ha respectat companys, entrenador, adversaris, públic i tutor de joc?     

4.   S'ha fet un bon ús de les instal·lacions i el material?     

5.   S'ha animat reiteradament?     

6.   S'ha avisat al tutor de joc quan l'ha beneficiat erròniament?     

7.   S'ha ajudat a un adversari en una situació complicada?     

8.   S'ha realitzat alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors?     

signatura t. joc 
                                                                                                                 
                                                                                                             

signat. entren. A 
 

signat. entren.   B 
 

Nombre de SI  
 

  

Punts Totals      
VALORS 

  

 
 

  

0 ó 1 respostes SI = 0 punts  I  2 a 4 respostes SI = 1 punt  I  5 ó 6  respostes SI = 2 punts  I  7 ó 8 respostes SI = 3 punts 
No presentació =  – 2 punts   altre equip +1 



 

 

 

 

AL CONSELL ESPORTIU, JOC NET ! 

En el joc el resultat no és l’únic element que compta, sinó que els valors i els comportaments també seran puntuats. 

PUNTUACIÓ ESPORTIVA     + PUNTUACIÓ DE VALORS     = PUNTUACIÓ DE COMPETICIÓ 

 

La classificació serà integrada: 

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA   + CLASSIFICACIÓ DE VALORS    = CLASSIFICACIÓ DE COMPETICIÓ 

 

Agents involucrats: 

a) Esportistes 

b) Tècnics/ques (entrenadors/es, monitors/es i delegats/des) 

c) Tutors/es de Joc  

d) Famílies i públic 

 

Tots ells són coresponsables de garantir la qualitat educativa en un espai de joc! 

Tal com es recull a la Normativa Tècnica General del Jocs Esportius Escolars de Catalunya del Consells Esportius es valoraran 

certes accions de desenvolupament d’un partit o competició. 

a) Accions bàsiques  

b) Accions complementàries 

c) Accions recomanades 

a) Accions bàsiques 

Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i estaran supervisades pel Tutor/a de Joc: 

 Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.  

 Salutació inicial i final dels esportistes al públic. 

 Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.   

 Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no suposi cap tipus de perill físic pels esportistes.  

b) Accions complementàries 

Segon graella de valoració del revers 

c) Accions recomanades 

Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un esdeveniment esportiu en edat escolar: 

c.1) En els esports d’equip o individuals per equips, procurar que tots els jugadors/es juguin com a mínim un 50% del 

temps de joc, i amb una participació total el màxim d’equilibrada. 

c.2) Procurar l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de premis.  

c.3) Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències entre equips i delegacions 

esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.   

 


