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És un programa que pretén fomentar els valors positius de

l’esport, a partir d’un sistema que avalua i, enregistra el

comportament dels principals agents de les competicions

esportives del CEEB.

1. Què és el “Semàfor dels Valors”?



2. Desenvolupament del programa

Criteris

Observació

Tutor/a de Joc

Comitè de valoració

%
Participació

+



3. Criteris d’observació

Conducta excel·lent i extraordinària

Conducta correcta

Conducta incorrecta puntual

Conducta antiesportiva manifesta (i reiterada)



Vídeo “L’Equip petit” 

Comportament EXC EL·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/a 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/a local rep i orienta els 

tutors/es de joc, els/les esportistes i 

les famílies de l’equip contrari

-Accepten les decisions del tutor/a 

de joc i li donen suport en tot 

moment

-Animen i donen suport als/les 

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

3. Criteris d’observació – Semàfor Verd

És obligatori presentar un comentari justificatiu d’aquesta valoració

Vídeo “Fair Play Futbol Sala” 

https://www.youtube.com/watch?v=76FEWcyFCwM
https://www.youtube.com/watch?v=836fdJ0r0dg


Bon comportament: 2 punts

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies)

-Competeixen amb Fair Play (respectant les normes i 

les persones)

-Accepten les decisions del tutor/a 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/es de joc, els esportistes i 

les famílies de l’equip contrari

-Accepten les decisions del 

tutor/a de joc

-Animen i donen suport als/les 

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/es de joc, els/les 

esportistes i les famílies de 

l’equip contrari

-Respecten les decisions del 

tutor/a de joc

-Animen els/les 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

3. Criteris d’observació – Semàfor Blau



Comportament regular: 0 punts

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies)

-Puntualment no practiquen el joc net

-Ocasionalment protesten algunes 

decisions del tutor/a de joc 

-Puntualment discuteixen decisions 

tècniques de l’entrenador/a 

- Alguns esportistes no encaixen les 

victòries i les derrotes amb 

esportivitat i humilitat

-El tècnic/a local no acull ni dóna 

cap orientació als tutors/es de 

joc, als/les esportistes i a les 

famílies de l’equip contrari

-Ocasionalment protesten algunes 

decisions del tutor/a de joc 

-Puntualment escridassen als 

jugadors/es quan cometen 

alguna errada

- En algunes ocasions discuteixen 

amb els familiars i/o 

l’entrenador/a contrari

-El públic local no acull ni dóna 

cap orientació als tutors/es de 

joc, als/les esportistes i les 

famílies de l’equip visitant

-Ocasionalment protesten algunes 

decisions del tutor/a de joc

-Puntualment discuteixen les 

decisions tècniques de 

l’entrenador/a 

- En algunes ocasions discuteixen 

amb les famílies i amb 

l’entrenador/a  contrari

3. Criteris d’observació – Semàfor Groc



Mal comportament:  -2 punt

Esportistes Entrenadors/es Aficions (Famílies)

-Practiquen joc brut

-Protesten les decisions del tutor/a 

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/a 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/a 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

3. Criteris d’observació – Semàfor Vermell

És obligatori presentar un comentari justificatiu d’aquesta valoració

VídeoVídeo Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=TvHJbxyYKSo
https://www.youtube.com/watch?v=auvlSWK3AHI
https://www.youtube.com/watch?v=2X9-Zu_46dE


EQUIP LOCAL Agents EQUIP VISITANT

Esportistes

Tècnics / 

Tècniques

Aficions / Famílies

* Els/les tutors/es de joc són els/les responsables d’introduir les valoracions una vegada finalitzi la competició. 

4. Graella de valoració

Vídeo

http://www.antena3.com/noticias/deportes/virales/deportividad-mas-pequenos-equipo-infantiles-deja-gol-marcar-rival-suelo_2017032758d8cdcb0cf2cbe7cfeebf9e.html


Pos. EQUIPS
PARTITS

JUGATS
ESPORTISTES TÈCNIC/A FAMÍLIES PARTICIPACIÓ TOTAL MITJANA

1 Escola... 5 18 punts 18 punts 16 punts 0,80 punts
52,80 

punts
10,56

2 Club... 4 12 punts 8 punts 8 punts 0,78 punts
28,78 

punts
7,195

3 Associació… 5 10 punts 10 punts 10 punts 0,90 punts
30,90 

punts
6,18

4 Club… 5 10 punts 10 punts 10 punts 0,70 punts
42.8 

punts
6,14

5 Escola 5 10 punts 10 punts 10 punts 0,50 punts
30,50 

punts
6,10

* Aquesta classificació paral·lela apareix al costat de la classificació ordinària de resultats i també es pot consultar en

una secció específica del web.

5. Classificació “Els equips amb + valors”



PRECS I PREGUNTES

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


