
Programa de promoció dels valors positius de l’esport en edat escolar 



Què és “El Semàfor dels Valors”  ? 
És un programa que pretén fomentar els valors positius de 
l’esport a partir d’un sistema que avalui el grau de civisme 
esportiu de tots els agents implicats en les competicions 
d’esports col·lectius del CEEB 

Com funcionarà? 
 Els Tutors i les Tutores de Joc valorareu el comportament de 
tots els agents implicats (esportistes, entrenadors i famílies) 
  
 Criteris d’observació 
 
 Graella de valoració a l’aplicació informàtica 
 
 Classificació “Els Equips amb més Valors” 



Criteris d’observació 

Vídeo “L’equip petit”  

Comportament excel·lent: 4 punts  

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies) 

-Competeixen amb Fair Play (respectant  
sempre les normes i les persones) 
 
-Accepten totes les decisions del tutor de 
joc. Fins i tot les que no els afavoreixen 
 
-Accepten les decisions tècniques de 
l’entrenador/a en tot moment 
 
-Accepten el resultat del partit (victòria o 
derrota) amb esportivitat i humilitat 
 

-Mostren un comportament  general 
excel·lent  

- El tècnic local rep i orienta els 
tutors de joc, els esportistes i les 
famílies de l’equip contrari 
- Accepten les decisions del tutor 
de joc en tot moment i el 
recolzen quan s’equivoca 
- Animen i recolzen els 
esportistes independentment 
del resultat 
-Mantenen una molt bona 
relació amb les famílies i amb 
l’entrenador/a de l’equip contrari 

- Accepten el resultat del 
partit (victòria o derrota) 
amb esportivitat i 
humilitat 

-El públic local rep i orienta els 
tutors de joc, els esportistes i les 
famílies de l’equip contrari 
 
-Respecten les decisions del 
tutor de joc en tot moment, fins i 
tot quan s’equivoca 
 
-Animen els esportistes dels dos 
equips amb educació, 
independentment del resultat 
 
-Accepten les decisions tècniques 
de l’entrenador/a en tot moment 

- Accepten el resultat del 
partit (victòria o derrota) 
amb esportivitat i 
humilitat 

 
Taules de criteris d’observació de conductes – Semàfor verd 
 

http://vimeo.com/25397042


 
Taules de criteris d’observació de conductes – Semàfor blau 
 

Bon comportament: 2 punts  

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies) 

-Competeixen amb Fair Play (respectant 
les normes i les persones) 
 
-Accepten les decisions del tutor de joc 
 
-Accepten les decisions tècniques de 
l’entrenador/a  
 
- Accepten el resultat del partit (victòria o 
derrota) amb esportivitat i humilitat 

 
- El tècnic local rep i orienta els 
tutors de joc, els esportistes i les 
famílies de l’equip contrari 
- Accepten les decisions del tutor 
de joc 
- Animen i recolzen els 
esportistes independentment 
del resultat 
- Mantenen una relació cordial 
amb les famílies i amb 
l’entrenador/a de l’equip contrari 

- Accepten el resultat del 
partit (victòria o derrota) 
amb esportivitat i 
humilitat 

-El públic local rep i orienta els 
tutors de joc, els esportistes i les 
famílies de l’equip contrari 
 
-Respecten les decisions del 
tutor de joc 
 
-Animen els esportistes dels dos 
equips amb educació 
 
- Accepten les decisions 
tècniques de l’entrenador/a 

- Accepten el resultat del 
partit (victòria o derrota) 
amb esportivitat i 
humilitat 



 
Taules de criteris d’observació de conductes – Semàfor groc 
 

Comportament regular: 1 punt 

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies) 

-Puntualment no practiquen el joc net 
 
-Ocasionalment protesten algunes 
decisions arbitrals  
 
-Puntualment discuteixen decisions 
tècniques de l’entrenador/a  
 
- Alguns esportistes no encaixen les 

victòries i les derrotes amb 
esportivitat i humilitat 

-El tècnic local no acull ni dóna 
cap orientació als tutors de joc, 
als esportistes i a les famílies de 
l’equip contrari 
 
-Ocasionalment protesten 
algunes decisions del tutor de 
joc  
 
-Puntualment escridassen als 
jugadors quan cometen alguna 
errada 
 
- En algunes ocasions 
discuteixen amb els familiars i/o 
l’entrenador contrari 

-El públic local no acull ni dóna 
cap orientació als tutors de joc, 
als esportistes i les famílies de 
l’equip visitant 
 
-Ocasionalment protesten 
algunes decisions arbitrals 
 
-Puntualment discuteixen les 
decisions tècniques de 
l’entrenador/a  
 
- En algunes ocasions 
discuteixen amb les famílies i 
amb l’entrenador/a  contrari 



Vídeo  

 
Taules de criteris d’observació de conductes – Semàfor vermell 
 

Mal comportament:  -1 punt 

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies) 

-Practiquen un joc brut 
 
-Protesten les decisions del tutor de joc 
 
-No respecten les decisions tècniques de 
l’entrenador/a 
 
- No encaixen el resultat del partit 
(victòria o derrota) amb esportivitat ni 
humilitat 

-Protesten les decisions del 
tutor de joc 
 
-Pressionen i escridassen als 
esportistes 
 
-Discuteixen amb els familiars 
i/o l’entrenador/a contrari 
 
- No encaixen el resultat del 
partit (victòria o derrota) amb 
esportivitat ni humilitat 

-Increpen el tutor de joc i 
protesten les seves decisions 
 
-Discuteixen amb les famílies i 
amb l’entrenador/a  contrari 
 
-Protesten les decisions 
tècniques de l’entrenador/a 
 
- No encaixen el resultat del 
partit (victòria o derrota) amb 
esportivitat ni humilitat 

http://www.youtube.com/watch?v=Rb_kAEozVnI


 
Taules de criteris d’observació de conductes – Semàfor blanc 
 

Absència:  0 punts 

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies) 

- No hi ha públic que 
acompanyi l’equip a 
valorar 



Graella de valoració 

Cal marcar el color que correspongui 

EQUIP LOCAL Agents EQUIP VISITANT 

 
Esportistes 

 

Tècnics /  
Tècniques 

Aficions / Famílies 

http://ceebproves.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout


Classificació “Els Equips amb + Valors” 

Pos. EQUIP PARTITS 
JUGATS ESPORTISTES TÈCNIC/A FAMÍLIES PARTICIPACIÓ TOTAL  MITJANA 

1 Escola... 5 15 punts 15 punts 15 punts 3.5 punts 
48.5 

punts 
9,7 

2 Club... 4 12 punts 11 punts 12 punts 3.2 punts 
38.2 

punts 
9,55 

3 
Associació

… 
5 15 punts 15 punts 12 punts 3.1 punts 

45.1 
punts 

9,02 

4 Club… 5 10 punts 15 punts 15 punts 2.8 punts 
42.8 

punts 
8,56 

5 Escola 5 12 punts 13 punts 12 punts 2.6 punts 
39.6 

punts 
7,92 

 Periòdicament es publicarà la classificació dels “Equips amb més 
valors” paral·lelament a la classificació regular 
 



Classificació “Els Equips amb + Valors” 
 CASOS D’EMPAT. Per determinar la posició dels equips que tinguin la mateixa 
mitjana de punts, s’establiran els següents criteris de desempat:  
 
  A) Mitjana més alta de semàfors verds (total) 
 
 B) Mitjana més alta de semàfors grocs (total)   
 
 C) Mitjana més baixa de semàfors vermells (total) 
 
 D) Mitjana més alta de semàfors verds en el col·lectiu d’esportistes 
 
 E) Mitjana més alta de semàfors verds en el col·lectiu de tècnics 
 
 F) Mitjana més alta de semàfors verds en el col·lectiu de famílies 
 
 
  
* Els equips, esportistes, entrenadors i famílies millor classificats entraran a la convocatòria dels Premis “Compta 
fins a tres”   



Programa de promoció dels valors positius de l’esport en edat escolar 
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