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És un programa que pretén fomentar l’actitud i els valors positius de l’esport

a partir d’un sistema que avalua i enregistra l’esportivitat i el comportament

dels principals agents implicats a les competicions esportives del CEEB.

1. Què és el “Semàfor de Valors”?



Classificació paral·lela

Classificació competició Classificació en valors

Com?

Mitjançant un sistema de classificació paral·lel a la classificació tècnica de la
competició, aquest sistema és anomenat Classificació en valors.



2. Desenvolupament del programa

La Classificació en Valors puntuarà a les entitats participants. 
A cada jornada es puntuarà amb semàfors l’actitud dels components de cada entitat. 

EsportistesCoordinació PúblicTècnics

ENTITAT
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3. Criteris de valoració



1. TRÀMITS ADMINISTRATIUSCoordinació

Llicències i inscripcions tramitades.

Llicències tramitades i Inscripcions facturades. 

Llicències i inscripcions facturades.

Llicències i inscripcions preinscrites o validades.



1. IMPLICACIÓ PRÈVIATècnics

Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes dintre del termini establert, 
revisar els horaris i sorteigs provisionals i informar dels canvis pertinents en cas d’haver-ne 
abans d’enviar l’horari definitiu.

No estar en actiu via e-mail o telefònicament, no comunicar les baixes ni revisar els horaris i sorteigs 
provisionals i definitius i no informar dels canvis pertinents en cas d’haver-ne.

Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes fora del termini establert, en el 
moment de revisar els horaris i sorteigs provisionals i informar dels canvis pertinents en cas 
d’haver-ne.

No revisar l’horari o sorteig provisional i comunicar les baixes o informar de canvis un cop s’hagi 
enviat l’horari i/o sorteig definitiu.



2. ACTITUDTècnics

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

• La competició 
• Les persones implicades 
• La instal·lació i el material

Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents 
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.

Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats anteriorment i 
reconducció de la conducta. 

Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física i/o verbal a un dels 
tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor groc).



1. COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA Esportistes

Assistència del 100% d’inscrits

Assistència del 60% al 79% d’inscrits

Assistència del 80% al 99% d’inscrits

Assistència de menys del 60% d’inscrits



2. ACTITUDEsportistes

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

• La competició 
• Les persones implicades 
• La instal·lació i el material

Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents 
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.

Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats anteriorment i 
reconducció de la conducta. 

Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física i/o verbal a un dels 
tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor groc).



2. ACTITUDPúblic

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

• La competició 
• Les persones implicades 
• La instal·lació i el material

Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents 
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.

Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats anteriorment i 
reconducció de la conducta. 

Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física i/o verbal a un dels 
tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor groc).



3. Criteris de valoració

15 punts

5 punts

0 punts

-15 punts



4. Classificació

S’elaborarà una classificació per esport i modalitat que aquest ofereixi (individual, equips,

trobada, etc). Anomenem modalitat al nombre de competicions que ofereix aquell esport. També
obtindran la classificació en valors les modalitats no competitives com les trobades.

Totes les modalitats estan composades per jornades. S’elaborarà una classificació a cada

jornada, la suma de la puntuació de cada jornada serà la puntuació TOTAL, i aquesta, es dividirà

pel nombre de jornades realitzes per extreure’n la MITJANA.

Cada esport segueix un criteri mínim de participació per modalitat per poder 
entrar dintre de la classificació en valors.



4. Classificació

ESPORT

MODALITAT

JORNADES

COMPETITIVA

Exemple:

Tennis Taula

• Competició Individual
• Competició Dobles

NO COMPETITIVA

• Trobada

• Competició Individual   7
• Competició Dobles  2

• Trobada 1



4. Classificació

Classificació per JORNADA on es mostren els 
semàfors valorats a cada membre de cada 

entitat. S’envia per correu electrònic als 
responsables de les entitats. També s’enviarà 

la classificació TOTAL per modalitat i la 
GENERAL amb totes les modalitats i les seves 

mitjanes respectives.

Classificació on es mostren els semàfors totals 
de cada entitat sense ensenyar a quin 

membre se li ha posat. Serà per Modalitat.
Es fa pública a la nostra plana web

www.ceeb.cat

públicainterna

http://www.ceeb.cat/


4. Classificació per JORNADA



4. Classificació TOTAL per modalitat



4. Classificació GENERAL per esport



4. Classificació PÚBLICA



5. Cloenda i guanyadors

De cada ESPORT hi haurà una ENTITAT GUANYADORA.

Aquesta, serà premiada a

l’Acte de Cloenda del Semàfor de Valors del CEEB 
que es celebrarà a final de temporada.

En cas d’empat en la Primera posició per esport, s’aplicarà el següent criteri de desempat:

1. Entitat amb cap semàfor Vermell
2. Entitat amb més semàfors Verds
*Si tot i així, existeix empat, les entitats empatades es proclamaran guanyadores.



Moltes gràcies pel vostre temps i la vostra implicació.
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