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1. Programa valors esportius. “Juga Net” 

1.1. Nou sistema de puntuació: 

“Juga Net” és una proposta de competició esportiva escolar dissenyada per la comissió de 

treball del Consell de l’Esport Escolar de Montcada i Reixac. Un nou model de competició 

escolar en el que els valors també sumen.  

Altres consells esportius ja han començat a aplicar programes esportius similars, com ara “Juga 

Verd Play”, o “En volem 5!” i creiem que pot ser una molt bona iniciativa aplicar-ne un al 

nostre municipi. 

 

L’ objectiu fonamental d’aquest programa és realitzar un canvi en el sistema de competició 

actual, per tal de que no n’hi hagi prou amb aconseguir més punts que l’adversari; els valors i 

el joc net condicionarien la puntuació final.  

 

Amb aquest nou sistema de puntuació, en les competicions, s’atorgaran un màxim de 10 punts 

relacionats amb els valors i l’esportivitat, que es sumaran al sistema de puntuació merament 

competitiu (3 punts partit guanyat, 2 partit empatat, 1 partit perdut). Per lo tant, no només 

s’haurà de guanyar el partit en el resultat, sinó també s’haurà de guanyar en valors. 

 

Aquest programa esportiu, pretén ser un valor afegit a la pràctica esportiva escolar, per tal de 

focalitzar la importància de transmetre valors formatius i pedagògics com la responsabilitat, la 

solidaritat, el respecte, compromís, tolerància, treball en equip, acceptació de normes... 

 

El control i revisió d’aquest nou sistema de puntuació estarà gestionat per àrbitres escolars i el 

propi Consell Esportiu Escolar i a cada jornada els equips podran aconseguir fins a un màxim de 

10 punts que donaran els diferents agents que hi intervenen a l’esport.  
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a) L’àrbitre escolar: L’àrbitre haurà d’omplir a més de l’acta del partit un full de registre 

“Juga Net”, on haurà de puntuar els següents criteris amb gomets de diferents colors. 

Verd, vermell o groc. Podrà premiar a cada equip amb les seves actituds fins a 6 punts: 

-Salutació abans i després del partit: Els equips implicats s’han saludat 

esportivament, a l’iniciï del partit, donant la mà a l’equip contrari abans de posar la 

pilota en joc, incloent els porters; i quan el partit finalitza, al senyal de l’àrbitre, els 

entrenadors hauran de portar a tots els seus jugadors al centre del camp per saludar 

als components de l’altre equip. 

-Puntualitat: Els equips visitants hauran de presentar-se a com a mínim un 

quart d’hora abans de l’iniciï del partit per tal de que l’àrbitre pugui omplir la fitxa i 

també puguin escalfar adequadament. L’equip local, a la vegada, haurà de tenir tota la 

infraestructura necessària (taula àrbitre, banquetes, xarxes...) un quart d’hora abans 

de l’iniciï del partit. 

-Presentació a l’àrbitre de les fitxes: L’entrenador de l’equip s’encarregarà de 

mostrar a l’àrbitre les fitxes dels jugadors, per tal de que aquest pugui omplir les actes i 

pugui consultar les dates de les fitxes si ho necessita.  

-L’equip ha respectat a l’altre equip i ha acceptat les decisions arbitrals i han 

animat esportivament: Es valorarà el respecte i l’actitud que han tingut els membres 

de l’equip amb els seus companys, l’equip contrari i l’àrbitre.  

-Tècnic respecta les decisions de l’àrbitre: En aquest punt es valorarà el 

respecte de l’entrenador a l’àrbitre mitjançant l’acceptació de les decisions arbitrals 

del partit.  

-Tècnic feedback positiu davant les errades i els encerts del seu equip: Els 

entrenadors podran sumar un punt més si les indicacions que fan durant els partits les 

realitza amb feedback positiu, fa correccions als esportistes i dona suport davant els 

encerts i les errades.  

 

L’àrbitre haurà de col·locar un gomet de diferent color per valorar els ítems indicats 

anteriorment.  

  Verd: Sempre...Molt bona actitud i exemple!!! 1 punt 

  Groc: De vegades... Cal insistir més en la millora. 0.5 punts 

  Vermell: Gairebé mai...S’ha de millorar. 0 punts 
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b) Marcador: L’equip guanyador rebrà 3 punts, el perdedor 1 punt i si s’empata 2 punts. 

c) Tutor de grades: Hi haurà un pare o mare designat a cada equip com a tutor de grada, 

que serà l’encarregat de recollir la opinió de la majoria de pares i mares de l’equip. 

Aquest pare s’encarregarà de proporcionar fins a 1 punt amb la avaluació del 

comportament general dels nenes i nenes de l’altre equip. Si els jugadors accepten les 

decisions de l’àrbitre i l’entrenador, s’animen entre ells, respecten als rivals, no fan joc 

brut... 

 


