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El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, amb la col·laboració dels diferents municipis que integren
l'àmbit, organitza les competicions comarcals dels diferents esports representats dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, programa de promoció esportiva establert pel Consell Català de l’Esport i
organitzat pels Consells Esportius, sota la coordinació de la UCEC.

1. EDATS I CATEGORIES
1.1. Edats
Els participants es distribuiran en les categories següents en funció del seu any de naixement.
Pre-benjamí:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Cadet:
Juvenil:
Júnior

nascuts/des als anys
“
“
“
“
“
“
“
“
“
”
“
“

2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003

assegurança de lleure

1.2. Categories
1.2.1. Tots els participants en els JEEC s’han d’inscriure en la categoria que els correspon per any de
naixement, no obstant, per tal d’afavorir la creació d’equips i la participació de tots els esportistes, es
permetrà de forma excepcional:
-

La participació d’esportistes en la categoria immediatament superior en els esports d’associació
i equips i relleus i conjunts en els esports individuals (amb document d’autorització per participar
en una categoria superior signat pels pares), de forma permanent per a tota la temporada.

-

La participació d’equips mixtos, que en l’àmbit supracomarcal jugaran en la competició que
determini el Comitè Organitzador.

1.2.2. En el cas dels equips de centres educatius, AEE i AMPA es permet la participació de repetidors
que hagin repetit un sol curs, sempre i quan en aquell centre no hi hagi equip de la categoria que els
correspon.
1.2.3. Els esportistes federats tindran limitada la seva participació als JEEC segons normativa vigent.
1.2.4. Repetidors: es permetrà la inscripció de 2 repetidors d’1 any per equip (1 jugador en pista) i del
mateix centre educatiu. Per a participar a Fases Superiors la participació dels equips amb repetidors
estarà determinada per les Directrius i la normativa tècnica 2021-2022 UCEC - CCE.
1.2.5. A la fase comarcal el Consell Esportiu estudiarà les opcions de participació dels esportistes en una
categoria que no els pertoqui per any de naixement o d’altres centres d’ensenyament, segons situació de
l’entitat i l’esportista com a casos excepcionals.
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1.3. Equips Masculins i Femenins
1.3.1. Els equips amb aquestes condicions, seran equips mixtes, si no hi hagués per fer lliga mixta, jugarien
amb masculins.
Equip Masculí

més de 3 nenes = equip mixta

Equip Femení

més d’1 nen = equip mixta

2. PARTICIPANTS
2.1. Les entitats participants en els JEEC, d’acord amb la normativa dels mateixos, seran centres
d’ensenyament, clubs o associacions esportives i altres entitats legalment constituïdes que compleixin
amb els requisits establerts en la normativa dels JEEC.
2.2. Per poder participar a les competicions dels JEEC, esportistes, entrenadors i delegats han de tenir
tramitada la llicència esportiva a traves del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.
2.3. Només podran estar a les banquetes les persones amb la llicència degudament tramitada.
2.4. Un esportista no podrà participar en un mateix esport en dos Consells Esportius diferents i tampoc
a dos entitats/escoles diferents
2.5. Per poder participar excepcionalment en un Consell Esportiu diferent del que correspon a l’entitat
caldrà l’autorització dels Consells Esportius implicats (document d’autorització de canvi de Consell
Esportiu) i s’aplicarà el protocol Covid-19 d’aquell Consell Esportiu.
2.6. No és permès canviar d’entitat en el transcurs de la competició escolar.
2.7. En cas de pluja és imprescindible la presentació dels entrenadors i l’àrbitre per tancar l’acta, en el
cas que previament el partit no estigui ajornat per part del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.
2.8. Si comença a ploure durant el partit:
- En el transcurs de la primera part (primer i segon període), el partit es repetirà sencer.
- Passada la mitja part i iniciat la 2º part (3r i 4t període), es donarà el partit per acabat
amb el resultat que hi hagi en aquell moment, si no s’ha iniciat aquesta, es jugarà nomes la
segona part.

3. CONDICIONS ÒPTIMES DE PARTICIPACIÓ
3.1. Les condicions òptimes d'inscripció per equip són les següents.
Bàsquet:
Handbol:
Voleibol:

10 esportistes
10 esportistes
10 esportistes

Futbol a 7:
Futbol sala:

11 esportistes
10 esportistes

3.2. És recomanable inscriure el nombre màxim de jugadors permès segons l’esport (veure normativa
UCEC)
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4. ESPORTS QUE INTEGREN ELS JOCS
Atletisme
Bàdminton
Futbol sala
Escacs
Cursa d’orientació
Karate

Cros
Bàsquet
Futbol a set
Natació
Bitlles Catalanes
Ball

Patinatge
Handbol
Tennis Taula
Voleibol
Esquí alpí

Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística
Judo
Aeròbic
Korfball

5. INSCRIPCIONS
5.1. Cada esportista, entrenador/a i delegat/da haurà de tramitar la llicència esportiva, en la categoria
corresponent en funció de l'any de naixement mitjançant el programa on-line Zenit, per poder participar
en els JEEC.
5.2. Cada esportista només podrà jugar un partit d’un mateix esport en el mateix cap de setmana.
5.3. Cada esportista podrà prendre part dels esports que desitgi sempre sota la responsabilitat de
l'entrenador, del director del centre o president i dels pares i nomes podrà jugar per una entitat/escola
i sempre que sigui un grup estable.
*Situació COVID-19: Per tal que una entitat pugui inscriure els/les seus/ves esportistes i/o equips
a les activitats i competicions del Consell Esportiu i la UCEC, cal que el/la president/a de l’entitat
signi una declaració responsable d’entitat, on hi consti:
5.3.1. La identificació, amb totes les dades necessàries per la seva localització, de les
persones o persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció
individual establertes en el Pla Sectorial de represa de l’activitat física i l’esport del Consell
Català de l’Esport, així com a la Resolució SLT/1429/2020.
5.3.2. Que la seva entitat és coneixedora del protocol d’activitats del consell esportiu i de
la UCEC i que es comprometen al seu compliment.
5.3.3. Que els seus equips i grups d’esportistes són grups estables plenament consolidats
per poder participar a les activitats i competicions.
Aquest document es farà arribar als centres educatius/entitats a principis de curs i hauran de ser
retornats degudament omplerts al Consell Esportiu abans de formalitzar les llicencies dels
esportistes.
5.4. La quota d’inscripció es farà efectiva abans de donar d’alta l’esportista / entrenador o delegat a
l’aplicació Zenit i s’enviarà el comprovant bancari a esther@cevoscerdanyola.cat. No es tornarà aquest
import un cop tramitada la llicència amb la companyia asseguradora.
5.5. Els equips participants als JEEC, hauran de presentar al Consell Esportiu el full d’inscripció de l’equip
amb les dades dels seus integrants abans del dia 7 d’octubre de 2021 ja validades al Zenit.
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5.6. Cada equip que jugui a les lligues comarcals, farà un pagament en efectiu al Consell Esportiu de 30€
de fiança + l’import d’inscripció depenent del Consell que vagi a participar.
5.7. Cada equip que jugui a les lligues intercomarcals, farà un pagament en efectiu de:

●
●
●
●
●

Futbol 7 - 11:
Futbol sala:
Bàsquet:
Handbol:
Voleibol:

75€/equip (+30€ de fiança)
40€/equip (+30€ de fiança)
40€/equip (+30€ de fiança)
40€/equip (+30€ de fiança)
40€/equip (+30€ de fiança)

5.8. Pel que fa al preu de la fiança, es retornarà un cop finalitzades les lligues sempre i quan no hi hagi
retirades, sancions...aspectes que es valoraran per part del Comitè de Competició.

6. INSCRIPCIONS D'EQUIPS A-B DEL MATEIX CENTRE
6.1. Cada jugador pertany a un sol equip, s’haurà de fer constar a la fitxa si es A, B, C, etc.
6.2. Un jugador que jugui en el seu equip no podrà jugar en l’altre a cap jornada, considerant alineació
indeguda els 2 partits en que prengui part aquest jugador, aplicant l’apartat corresponent a sancions.
6.3. Només en casos excepcionals i degudament justificats es permetrà l’intercanvi de jugadors d’un
equip a l’altre, presentant un escrit 48 hores abans de la celebració del partit, raonant la petició per
només la jornada en qüestió.
*Situació COVID-19: Aquest punt no es podrà permetre durant el curs 2021/2022.
7. PROTOCOL I MESURES A ADOPTAR ABANS, DURANT I DESPRÉS DELS PARTITS
Protocol per als integrants dels equips (esportistes, tècnics/ques, delegats/des)
7.1. És obligatori l’ús de la mascareta en l’accés, circulacions, zones comuns i estància a les instal·lacions
esportives, excepte durant la pràctica d’activitat esportiva.
7.2. Control traçabilitat es farà amb el tríptic (relació de llicències esportives). No podrà jugar cap altra
persona que no formi part de l’equip i hagi de sortir registrada a l’acta arbitral.
7.3. Està prohibit escopir o expulsar secrecions nasals a qualsevol espai de les instal·lacions esportives.
8. INSTAL·LACIONS

*Situació COVID-19: Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i
esportiva organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans practicables
expressament habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de distanciament, seguretat i
salut establertes, així com les indicades per les autoritats competents i dels titulars de les
instal·lacions esportives.
Tots els equips hauran de jugar obligatòriament a les seves pistes quan juguin com a locals. Són
mesures clau per a evitar les aglomeracions en les instal·lacions.
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8.1. S’ha de disposar de taula i cadira per als/les tutors/es de joc i banquetes per als equips.
8.2. Si no es disposa d’instal·lació pròpia, aquest centre educatiu/entitat haurà de contactar amb el seu
Ajuntament per a trobar la millor solució al respecte.
8.3. Es recomana que cada centre educatiu i/o entitat haurà de disposar a les seves instal·lacions de gel
hidroalcohòlic.
8.4. El personal del centre escolar/entitat esportiva estarà obligat a desinfectar les banquetes i taules
i cadires on hagin d’estar el personal i els esportistes que han de disputar el partit.
8.5. Un cop acabat el partit, es tornarà a desinfectar les banquetes i taules i cadires.
8.6. L’assistència de públic dins de la instal·lació quedarà regulat segons la normativa del protocol de
represa de les activitats esportives de cada ajuntament.
9. DESPLAÇAMENTS
*Situació COVID-19: Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o
exclusivament amb familiars convinents. S’evitaran, sempre que sigui possible, els desplaçaments
col·lectius.
Totes les persones participants en l’activitat mantindran la distància de seguretat interpersonal en
els seus desplaçaments per la instal·lació i faran ús de la mascareta fins l’inici efectiu de l’activitat
física.
10. UNIFORMITAT
10.1. Per a la celebració dels partits d'esports d'associació, serà condició indispensable que els
components de cada equip assisteixin al terreny de joc amb l'uniforme complert i necessari amb els colors
representatius de l'entitat.
10.2. L'uniforme consta de samarreta degudament numerada, segons el reglament de cada esport,
pantalons d'esports i sabatilles. Almenys la samarreta haurà de ser igual per a tots els jugadors de
l'equip.
10.3. No podran alinear-se jugadors sense el calçat adequat.
10.4. Quan en un partit dos equips vesteixin colors tan semblants que pugui provocar dificultats per
distingir-los, serà l’equip visitant el que haurà de realitzar el canvi de samarreta.
*Situació COVID-19: Si l’equip visitant no disposa de segona equipació, aquest haurà de portar
pitralls per a diferenciar-se de l’equip local.
10.5. Queda totalment prohibit dur rellotges, arracades, així com qualsevol objecte que pogués ser
perillós per a la resta de jugadors/es. Es recomana als/les esportistes portar el cabell recollit.
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11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS ESPORTISTES CADA JORNADA:
11.1. Llicència esportiva original del Consell Esportiu vigent pel curs 2021/2022.
11.2. Tríptic proporcionat pel Consell Esportiu amb la relació nominal de participants de cada equip.
*Situació COVID-19: Aquest document, proporcionat pel Consell Esportiu a principi de les
competicions, serà en format tríptic i s’haurà de presentar abans de l’inici de cada partit o
competició.
11.3. En iniciar-se la competició, cada equip haurà de tenir cobert el nombre mínim d'esportistes
establerts.
11.4. La no presentació de tota la documentació implica la no alineació dels jugadors en la competició i la
pèrdua del partit, en cas dels esports d’equip amb -2 punts en valors i +1 punt per l’equip contrari.

12. ENTRENADORS/ES i DELEGATS/DES D'ESPORTS D'EQUIP
12.1. Tot equip inscrit a les competicions haurà de tenir obligatòriament un entrenador/a i un delegat/da.
12.2. El/la delegat/da i l’entrenador/a són els responsables de l’organització i comportament de l'equip i
els qui podran dirigir-se al tutor/a de joc.
12.3. Aquest delegat/da no podrà ser menor de 16 anys per a totes les categories i haurà d'estar en
possessió de la fitxa corresponent.

13. SISTEMA DE COMPETICIÓ
13.1. La competició es desenvoluparà en format lliga. Depenent de la competició serà lliga a una volta, a
dues voltes, amb una primera fase i una segona fase...
14. HORARIS DE PARTITS
14.1. Tots els partits s’hauran d’intentar disputar els dissabtes al matí (entre les 9h i les 13h).
14.2. En cas excepcional, els partits ajornats es poden jugar entre setmana sempre i quan aquests estiguin
compresos entre les dates de partit d’anada i tornada.
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15. CALENDARIS
15.1. Els calendaris i les actualitzacions de les classificacions de les lligues comarcals estaran penjats a
la web del Consell Esportiu Vallès Occidental Sud, www.cevoscerdanyola.cat .
15.2. Els resultats dels partits de cada jornada s’hauran de comunicar als tècnics al Consell Esportiu el
dilluns posterior a la jornada per tal de poder actualitzar els calendaris de les lligues comarcals.

16. AJORNAMENT O SUSPENSIÓ DE PARTITS
16.1. No es podrà demanar la suspensió de partits pel simple fet de l'acord entre els dos (2) equips
implicats.
16.2. Només es podran suspendre partits per causes de força major tot comunicant-ho abans del dimarts
de la jornada a les 18:00 hores, si el partit fos un ex. dijous, s’hauria de fer la setmana anterior i en tots
els casos sempre que doni el vist i plau aquest Consell Esportiu Vallès Occidental Sud.
16.3. Si s'autoritzés la suspensió, els dos (2) equips s'hauran de posar d'acord en la nova data de
celebració i sempre que sigui possible en les dates lliures del calendari.

17. PROGRAMACIÓ DE PARTITS AJORNATS
17.1. Per a establir una nova data d’un partit ajornat cal fer-ho com a molt tard 15 dies posteriors de la
data en què estava previst disputar el partit.
17.2. S’està obligat a enviar la nova data i hora de celebració per escrit com a mínim 4 dies abans de la
celebració d’aquest.
17.3. En cas de trobar, a criteri del tutor/a de joc, la pista impracticable (ja sigui per pluja o per altres
circumstàncies), a l’hora de l’inici del partit i a la pista de joc, és obligatòria la presència d’un responsable
de l’entitat amb el tríptic (relació de llicències esportives).
17.2. Les activitats que segons calendari es desenvolupen en instal·lacions cobertes no s'ajornaran.
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18. SANCIONS PER LA NO PRESENTACIÓ
18.1. Si a l’hora convocada per a l’inici del partit un equip no presenta la documentació o el número de
jugadors necessari es farà constar a l’acta els jugadors presents i no podran jugar el partit perdent-lo
pel resultat de 0-2, essent -2 punts de valors, per a l’equip “infractor” i +2 punt de valor per l’altre.
18.2. En cas de no presentar-se l'equip (o jugador individual) a l'hora assenyalada se’l donarà com a
perdedor del partit per 0-2, essent -2 punts de valors, per a l’equip “infractor” i +2 punt de valor per
l’altre. El temps màxim d'espera és de 15 minuts.
18.3. Tot equip que no es presenti a jugar els partits en tres ocasions seran retirats de la competició.
Aquesta resolució es comunicarà a la resta dels participants i no es retornarà la fiança.

19. RETIRADES
19.1. Si un equip es retira una vegada iniciada la competició i abans de acabar la 1ª volta, cap resultat dels
partits jugats tindrà efecte. Si aquesta es produeix una vegada iniciada la 2ª volta, quedaran reflectits
els resultats de la 1ª volta.
19.2. Les retirades dels equips impliquen la pèrdua de la fiança.

20. SANCIONS I RECURSOS
20.1. El Comitè de competició del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud està integrat per un tècnic
representant de cada municipi i és l’òrgan que vetlla pel compliment de la normativa i el joc net dels
participants als JEEC.
20.2. Les sancions estan regulades per la normativa disciplinària del Consell Esportiu del Vallès Occidental
Sud i la normativa de la UCEC-CCE.
20.3. Els recursos es presentaran per escrit al Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud i hauran d'anar
signats pel director/a del centre o president/a de l'entitat esportiva abans de les 20 hores del dimarts
següent del dia dels fets, acompanyants de 20 € en concepte de dipòsit, que seran reintegrats en cas de
resolució favorable a la reclamació. Els recursos referents a l'edat dels participants seran gratuïts i es
podran presentar en qualsevol moment.
20.4. En cas de disconformitat amb el veredicte del comitè de competició, en un termini màxim de 3 dies
feiners comptats a partit de la recepció del comunicat, podrà elevar-se un nou recurs al Consell Esportiu
Vallès Occidental Sud.
20.5. Totes les reclamacions hauran d'anar reflectides en l'acta del partit amb un "NO CONFORME" al
costat de la signatura del capità.
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21. PARTICIPACIÓ A LES FASES DELS J.E.E.C. (Pendent de la normativa CCE-UCEC)
Esports d'equip,

participarà a la Fase de Sector o Fase Territorial, el primer classificat de cada
esport, sexe i categoria (segons convocatòria dels JEEC).
En cas que la competició no hagi finalitzat hi participarà l'equip que en aquells
moments es trobi primer a la classificació general de la seva categoria i sexe.

Esports individuals

Es classificaran aquell nombre d'esportistes que estableixi la normativa de les
Finals Territorials/ Nacionals dels JEEC.

21.1. En tots dos casos, s’hauran d’haver inscrit per a la Fase Comarcal corresponent del Consell Esportiu.
21.2. No està permès de participar en una Fase si no s’ha participat prèviament en la Fase anterior.

22. ASSEGURANÇA
22.1. D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text
únic de la llei de l’esport i complint amb els articles 62 i 23.3, tots els participants, entrenadors i delegats
dels Jocs Esportius Escolars ha d’estar acollits als beneficis d’una assegurança que inclogui, com a mínim,
una cobertura que garanteixi:
- Les eventuals indemnitzacions.
- La responsabilitat civil adequada als riscos que comporti l’activitat.
- L’assistència sanitària.
22.2. L’assegurança dels esportistes dels JEEC no està subvencionada pel Consell Català de l’Esport, la
quota d'afiliació serà la tarifa vigent que estableixi pel curs 2021/2022 MGS Seguros.

23. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
23.1. En cas d’accident d’esportistes, tècnics, tutors de joc, extralleure i lleure, abans d’actuar s’haurà
de valorar la gravetat i evitar que es produeixin més danys col·laterals per avisar, en funció de la
urgència, al canal d’ajuda adequada.
23.2. Si hi ha danys corporals però no és de cas d’urgència vital, la companyia d’assegurances MGS
Seguros disposa d’una xarxa de metges i centres sanitaris on es podrà adreçar per obtenir l’assistència
necessària.
Per a l’assistència és imprescindible trucar al numero de telèfon i donar el nº pòlissa corresponent

902 120 863 - 917 572 404
Pòlissa 51377030
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23.3. Els passos a seguir són:
1) Trucar al 902 120 863 – 917 572 404 indicant el número de pòlissa 51377030 per poder ser
derivat al centre mèdic concertat que li convingui.
2) Comunicar l’accident i anotar el número d’expedient facilitat per la mútua quan es truca.
3) Fer la visita al centre mèdic
4) Quan es faci la visita, la mútua farà arribar al Consell Esportiu el comunicat d’accident, que
acabarà de complimentar amb les dades de la/de l’esportista, segellar i firmar.
5) Es farà arribar el comunicat d’accident complimentat a l’entitat i aquesta haurà de retornar-lo
segellat i signat al Consell Esportiu.

23.4. MGS Seguros farà arribar al Consell Esportiu el document de comunicació d’accidents, que haureu
de passar a signar i segellar.
24. PROTOCOL COVID-19 DAVANT POSSIBLES POSITIUS
24.1. En cas de detectar un possible positiu de la COVID-19, el responsable o responsables de la COVID19 de l’entitat, han d’avisar immediatament als responsables COVID del Consell Esportiu i de l’Ajuntament
24.2. El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar a l’entitat o entitats, que li consti que han tingut
contacte en una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb el grup estable del possible positiu.
24.3. Si es tracta d’una competició on participen diferents consells esportius, el consell esportiu del
possible positiu avisarà els responsables COVID dels altres consells i cada consell avisarà a les seves
entitats.
24.4. Tots els grups estables implicats hauran de suspendre els seus entrenaments. També ho hauran de
fer els grups estables que comparteixin esportistes i persones amb altres grups estables (responsabilitat
de cada entitat)
24.5. Cap grup estable implicat no podrà participar en cap activitat ni competició fins a conèixer el
diagnòstic mèdic
24.6. L’entitat del grup estable del possible positiu haurà de comunicar al Consell Esportiu el resultat del
diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’entitats implicades.
24.7. En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat
24.8. En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de les
autoritats sanitàries
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25. JOC NET
25.1. Aquesta temporada els tutors de joc, utilitzaran l’Acta de Valors, aplicada a tots els Consells
Esportius des de la UCEC, amb alguna petita modificació per fer-la mes efectiva a l’hora del partit.

ACTA DE VALORS
Esport/Categoria _____________________
Equip A ________________________

Data ______________
B ________________________

COMPORTAMENTS OBSERVATS

Equip A

Equip B

SI

SI

NO

NO

1. S'ha arribat puntualment a la instal·lació
2. S'ha fet la salutació inicial i final entre tècnics, esportistes, tutor de joc i públic
3. S'ha respectat companys, entrenador, adversaris, públic i tutor de joc?
4. S'ha fet un bon ús de les instal·lacions i el material?
5. S'ha animat reiteradament?
6. S'ha avisat al tutor de joc quan l'ha beneficiat erròniament?
7. S'ha ajudat a un adversari en una situació complicada?
8. S'ha realitzat alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors?
signatura t. joc

signat. entren. A

signat. entren. B

Nombre de SI
Punts Totals
VALORS

0 ó 1 respostes SI = 0 punts I 2 a 4 respostes SI = 1 punt I 5 ó 6 respostes SI = 2 punts
I 7 ó 8 respostes SI = 3 punts No presentació = – 2 punts altre equip +1
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AL CONSELL ESPORTIU, JOC NET !
En el joc el resultat no és l’únic element que compta, sinó que els valors i els comportaments també seran puntuats.
PUNTUACIÓ ESPORTIVA

+

PUNTUACIÓ DE VALORS

=

PUNTUACIÓ DE COMPETICIÓ

La classificació serà integrada:
CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA +

CLASSIFICACIÓ DE VALORS =

CLASSIFICACIÓ DE COMPETICIÓ

Agents involucrats:
a) Esportistes
b) Tècnics/ques (entrenadors/es, monitors/es i delegats/des)
c) Tutors/es de Joc
d) Famílies i públic
Tots ells són corresponsables de garantir la qualitat educativa en un espai de joc!
Tal com es recull a la Normativa Tècnica General del Jocs Esportius Escolars de Catalunya del Consells Esportius es valoraran certes accions de desenvolupament
d’un partit o competició.
a) Accions bàsiques
b) Accions complementàries
c) Accions recomanades
a) Accions bàsiques
Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i estaran supervisades pel Tutor/a de Joc:
✓ Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.
✓ Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
✓ Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
✓ Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no suposi cap tipus de perill físic pels esportistes.
b) Accions complementàries
Segon graella de valoració del revers
c) Accions recomanades
Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un esdeveniment esportiu en edat escolar:
c.1) En els esports d’equip o individuals per equips, procurar que tots els jugadors/es juguin com a mínim un 50% del temps de joc, i amb una participació
total el màxim d’equilibrada.
c.2) Procurar l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de premis.
c.3) Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències entre equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la
competició.
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