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1. Què és el “Semàfor de Valors”?
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 les actituds dels principals
agents

implicats

esportives del CEEB.

a

les

competicions

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

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.
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1. ACTITUD

Coordinació

1. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Totes les Llicències tramitades | Totes les Inscripcions tramitades
Totes les Llicències tramitades o facturades | Totes les Inscripcions facturades

Totes les Llicències facturades | Una o més Inscripcions validades o preinscrita
Més del 5% del total dels inscrits (Llicències i/o Inscripcions) fora de termini
*L’Organització es reserva el dret d’acceptar o no les inscripcions fora de
termini per garantir el bon funcionament de la competició.

Tècnics

1. IMPLICACIÓ PRÈVIA

Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes dintre del termini establert,
revisar els horaris, sorteigs o quadres provisionals i informar dels canvis pertinents en cas
d’haver-ne abans d’enviar l’horari definitiu.
Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes en el moment de revisar els
horaris, sorteigs o quadres provisionals i informar dels canvis pertinents en cas d’haver-ne.
No revisar l’horari, sorteig o quadre provisional i comunicar les baixes o informar de canvis un
cop s’hagi enviat l’horari i/o sorteig definitiu.
No estar en actiu via e-mail o telefònicament, no comunicar les baixes ni revisar els horaris, sorteigs
o quadres provisionals i definitius i no informar dels canvis pertinents en cas d’haver-ne.

Tècnics

2. ACTITUD

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

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

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.
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).

Esportistes

1. COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA

Assistència del 100% d’inscrits
Assistència del 80% al 99% d’inscrits
Assistència del 60% al 79% d’inscrits

Assistència de menys del 60% d’inscrits

Esportistes

2. ACTITUD

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

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

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.
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).

Públic

2. ACTITUD

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

Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar.

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.
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
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3. Criteris de valoració

A totes les Competicions està present la figura dels
Observadors i Observadores. Personal d’Organització, que
durant la jornada de competició (a més de desenvolupar la seva
tasca organitzativa) s’encarrega d’observar i recollir tota la
informació possible de les actituds i accions destacables de tots
els agents implicats (esportistes, tècnics i públic) que es van

desenvolupant durant la jornada A més, es convida a tots els
agents implicats a que si ho creuen oportú, col·laborin aportant
informació comunicant als Observadors/es les incidències que

hagin pogut succeir o les actituds i accions positives.

3. Criteris de valoració

Un cop finalitza la competició, aquest recull arriba a les oficines del CEEB
i des del Departament d’Esports Individuals es valora i s’avalua el recull
d’informació feta pels Observadors/es i es decideix aplicar el barem
corresponent del Semàfor de Valors, a més de revisar els Tràmits
administratius de la Coordinació i l’Actitud Prèvia dels Tècnics.

3. Criteris de valoració

Finalment, la Figura del Comitè Ètic, també juga un paper molt
important. Ja que, quan es presenta un Semàfor Vermell amb una
actitud que el Departament considera greu, o un Semàfor Verd
amb una actitud excepcional i digne a destacar, es comunica al
Comitè Ètic. Aquest es reuneix, demana opinió a totes les parts

implicades i tracta la qüestió en concret. Normalment, es conclou
amb una carta cap a l’Entitat o Entitats implicades o es convida als

implicats a reunir-se amb el Comitè per trobar una altra solució.

3. Reclamacions

Si una entitat vol conèixer el motiu del seu semàfor, pot trucar al
Departament d’Esports Individuals o enviar un correu electrònic a
la Responsable de la modalitat esportiva corresponent.

En cas de que l’entitat no estigui d’acord amb l’aplicació del
semàfor, pot fer una reclamació seguint el següent protocol:

3. Protocol a seguir per fer reclamacions:
1) L’entitat ha de redactar un escrit exposant el seu punt de vista i explicant el per
què del seu desacord.
2) L’entitat ha d’enviar l’escrit a esportindividual@elconsell.cat

3) El Departament d’Esports Individuals es reunirà amb el Comitè Ètic, facilitant-lis la
reclamació de l’entitat i l’acta de la incidència de l’Observador/a.
4) El Comitè Ètic, amb el punt de vista de l’entitat, de l’observador/a i de la
Representant de la modalitat esportiva, decideix com es resol la reclamació.
*Resolució de la reclamació: El Comitè redacta un escrit per l’entitat explicant la resolució i es pot
arribar a convidar a l’entitat per fer una reunió o es pot arribar a modificar el semàfor.

4. Classificació
S’elaboraran 12 classificacions, una per modalitat esportiva, i cada classificació estarà
composada per:

1) Classificació específica: Classificació per fase d’una competició en concret.
2) Classificació general: Classificació que suma totes les fases d’una mateixa competició
i les divideix entre el nombre de fases que ha assistit l’entitat per extreure’n la
mitjana.
3) Classificació absoluta: Classificació que suma les mitjanes de cada competició i les
divideix entre el nombre de competicions a les quals ha assistit l’entitat.
Cada modalitat esportiva segueix un criteri mínim de participació per poder entrar
dintre de la classificació absoluta*

Criteri mínim de participació
BÀDMINTON

Haver participat al Circuit Escolar de Bàdminton

DANSA

Haver participat a la Trobada de Dansa i al Campionat de Dansa

ESCACS

Haver participat a la Competició Individual

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Haver participat a la Competició i a la Trobada

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Haver participat a la Competició Individual i a la Competició de Conjunts

GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP

Haver participat a la Competició

JUDO

Haver participat a la Competició

NATACIÓ

Haver participat a mínim 3 Competicions

NATACIÓ ARTÍSTICA

Haver participat a les 3 Competicions

PATINATGE ARTÍSTIC

Haver participat a mínim 2 jornades

TENNIS TAULA

Haver participat a la Competició Individual

TRAMPOLÍ

Haver participat a la Competició i a la Trobada

4. Difusió de les classificacions

interna

pública

La classificació Específica per Fase, on es
mostren els semàfors que té cada agent
implicat de cada entitat, s’envia per correu
electrònic als responsables de les entitats.
També s’enviarà la classificació General i
Absoluta.

La classificació General i l’Absoluta, on es
mostren els semàfors totals de cada entitat
sense ensenyar a quin membre se li ha posat,
es farà pública a la nostra plana web
www.ceeb.cat

4. Exemple de Classificació específica

4. Exemple de Classificació general

4. Exemple de Classificació absoluta

5. Cloenda i guanyadors
De cada MODALITAT ESPORTIVA hi haurà una ENTITAT GUANYADORA!
Aquesta, serà premiada a l’Acte de Cloenda del Semàfor de Valors del CEEB
que es celebrarà a un Teatre de Barcelona el mes de juny. La comunicació serà via email o telefònica.
En cas d’empat en la Primera posició per esport, s’aplicarà
el següent criteri de desempat:
1. Entitat amb més semàfors Verds
2. Entitat amb cap semàfor Vermell
3. Entitat amb més nombre de participació
4. Entitat que ha assistit a més jornades o competicions
*Si tot i així, existeix empat, les entitats empatades es
proclamaran guanyadores.

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

Departament d’Esports Individuals
esportindividual@elconsell.cat

93 511 20 40

