GUIA EXPLICATIVA

Aquesta guia ha de servir per ajudar a tenir clar quan s’ha de valorar amb SÍ o NO
les accions relacionades amb els Valors dins d’un partit.
La proposta es basa en 5 preguntes i una pregunta extra amb l’objectiu d’Implicar als diferents agents que
participen en el joc. (esportistes, tutor/a de joc, entrenador/a i públic).
Les preguntes tindran relació amb diferents valors de l'esport escolar i seran respostes pels diferents agents
que intervenen:




1 pregunta a respondre per l’entrenador/a; respecte a l’equip contrari.
1 pregunta a respondre pel tutor/a de grada; respecte al propi públic.
4 preguntes a respondre pel tutor/a de joc; respecte als dos equips.

(El tutor/a de grada el designarà cada entitat i podrà ser el mateix o no a cada partit)
Cada agent haurà d’emplenar unes fitxes específiques molt simples, que les recollirà abans del partit i
les lliurarà al tutor/a de joc al finalitzar-lo. En aquesta fitxa s'haurà de respondre amb un SÍ o un NO.

 ENTRENADOR/A
L’entrenador/a de l’equip contrari, ha mostrat una actitud pedagògica envers els
seus esportistes, ha respectat el teu equip i ha acceptat les decisions arbitrals?
La resposta serà NO

Respecte als seus esportistes
- S’ha dirigit als seus esportistes de forma incorrecta, cridant-los, menyspreant-los, o faltant-los al respecte.
- Els hi ha donat les instruccions de joc a crits, sense explicacions i sense tenir consideració que treballem
amb esportistes escolars.
- Respecte al Tutor/a de Joc
- Ha estat constantment protestant les decisions del tutor/a de joc.
- Ha intentat influenciar en la forma d’arbitrar.
- No ha facilitat la feina de la direcció del partit.
- Ha cridat i recriminat en moltes jugades.
Respecte als teus Jugadors
- S’ha dirigit a algun membre del teu equip intentant desconcentrar-lo.
- Els ha cridat, faltat al respecte, i/o incidit en el seu joc o en les teves directrius.
Respecte general
-

Ha primat el resultat per sobre del contingut lúdic del joc.

 TUTOR/A DE GRADA
Hem respectat l’altre equip, hem acceptat les decisions arbitrals i hem animat
esportivament?
La resposta serà NO

- Cridar, insultar i faltar al respecte al tutor/a de joc.
- Manifestar la falta de respecte envers a la grada rival.
- Criticar, protestar o no respectar les decisions dels tècnics locals i/o rivals.
- Faltar al respecte als esportistes que juguen el partit.
- Generar agressivitat o fomentar la violència a les grades i/o al terreny de joc.
- No respectar les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat.
- Respondre a les provocacions de l’equip o grada rival o pròpia.
- No respectar les decisions dels tècnics o tutors de joc.

 TUTOR/A DE JOC
L'equip ha arribat amb antelació, ha fet l’escalfament i ha presentat les fitxes
correctament?
La resposta serà NO

- L’equip no està present a l’espai esportiu amb temps suficient per iniciar el partit.
- L’equip no escalfa o realitza un escalfament de forma organitzada (no hi ha cap instrucció per part de
l’entrenador/a).
- L’equip no entrega les fitxes o presenta anomalies en alguna de les fitxes.
- També es pot valorar negativament si l’entrenador/a no ha presentat la fitxa d’equip de valors al finalitzar
el partit.

Els esportistes, els entrenadors i el públic han mostrat respecte per les
teves decisions com a tutor/a de joc?
La resposta serà NO

- Protesten constantment les desicions preses pel tutor/a de joc.
- Influenciar en les decisions del tutor/a de joc amb constants observacions.
- Alhora que es dirigeixen al tutor/a de joc, és amb crits, menyspreant-lo, o faltant al respecte.
- Dificulten la feina del tutor/a de joc.

Els esportistes han mostrat companyerisme envers el seu equip i l'equip contrari
i s’han saludat esportivament al final del partit?
La resposta serà NO

- Els esportistes es criden entre si.
- Els esportistes es retreien les accions errònies pròpies, o de l’equip contrari.
-

No han saludat esportivament a tot l’equip contrari, entrenadors/es i tutors/es de joc al finalitzar el partit.

L’entrenador/a ha fet jugar com a màxim de 3 períodes a cada esportista inscrit en
l’acta; o ha rebut alguna targeta verda?
La resposta serà SÍ

- Cap jugador/a ha jugat més de 3 períodes en el transcurs del partit.
- Un jugador/a, entrenador/a o públic rep una targeta verda per bon comportament:







Ajuda un company de l’altre equip en una situació adversa.
Anima reiteradament als companys durant el partit.
Ajuda al tutor/a de joc en alguna situació de conflicte.
Reconeix que el tutor/a de joc ha pres una decisió errònia a favor del seu equip.
Una grada que sempre estigui animant les accions dels dos equips.
Altres situacions excepcionals que destaquin pels valors que aportin individualment o col·lectivament.

Entrenador/a

Tutor/a de grada

Tutor/a de joc

CONSELL ESPORTIU
DEL VALLÈS OCCIDENTAL
TERRASSA

Fitxa del partit
Esport
Categoria
Equip A
Equip B

4

3

2

1

Els esportistes han mostrat
companyerisme envers el seu equip
i l’equip contrari i s’han saludat
esportivament a l’inici i al final del partit?

Els esportistes, l’entrenador/a i el
públic han mostrat respecte per
les teves decisions com a tutor/a
de joc?

L’equip ha arribat amb antelació,
ha fet l’escalfament i ha presentat
les fitxes correctament?

Hem respectat l’altre equip, hem
acceptat les decisions arbitrals i
hem animat esportivament?

L’entrenador/a de l’equip contrari ha
mostrat una actitud pedagògica envers els
seus esportistes, ha respectat el teu equip i
ha acceptat les decisions arbitrals?

EQUIP

A

Data

(a omplir pel tutor/a de joc)

5

Especificar SÍ o NO en el quadre corresponent a cada pregunta.

+1

L’entrenador/a ha fet jugar com a
màxim 3 períodes a cada esportista
inscrit en l’acta.
L’equip ha rebut alguna targeta verda.

A
GET
TAR DA
VER

Nombre de respostes
afirmatives

Punts per a la classificació en VALORS

EQUIP

B

6 ó 5 respostes SI = 3 punts | 4 respostes SI = 2 punts | 3 ó 2 respostes SI = 1 punt | 1 ó 0 respostes SI = 0 punts
Ajuntament
de Castellbisbal

Entrenador/a

Tutor/a de grada

Entrenador/a

Tutor/a de grada

Fitxa equip A
Esport
Categoria
Equip A

Data

EQUIP

A

(a omplir per l’entrenador/a i
pel Tutor/a de grada)

L’entrenador/a de l’equip contrari ha
mostrat una actitud pedagògica envers els
seus esportistes, ha respectat el teu equip i
ha acceptat les decisions arbitrals?

Especificar SÍ o NO en el quadre corresponent a cada pregunta.

1

Hem respectat l’altre equip, hem
acceptat les decisions arbitrals i
hem animat esportivament?

L’entrenador/a de l’equip contrari ha
mostrat una actitud pedagògica envers els
seus esportistes, ha respectat el teu equip i
ha acceptat les decisions arbitrals?

Data

EQUIP

A

(a omplir per l’entrenador/a i
pel Tutor/a de grada)

2

Fitxa equip B
Esport
Categoria
Equip B

1

Hem respectat l’altre equip, hem
acceptat les decisions arbitrals i
hem animat esportivament?

Especificar SÍ o NO en el quadre corresponent a cada pregunta.

2

EQUIP

B

EQUIP

B

