LLIGA D’ESPORTS D’EQUIP
Normativa tècnica

C/ del Noc, S/N 17820 BANYOLES 972 581344
consellesportiu@ceplaestany.cat
www.ceplaestany.cat

NORMATIVA TÈCNICA I DE FUNCIONAMENT
1- INTRODUCCIÓ
Des del Consell Esportiu del Pla de l’Estany i el cos de mestres d’EF coordinadors del PCEE s’organitza
la Lliga d’Esports d’Equip, un lliga de caràcter poliesportiu que pretén aconseguir la participació de
manera regular d’equips formats per alumnes de la mateixa escola a totes les jornades, anant
aconseguint una puntuació a cadascuna d’elles. Una puntuació integrada en la qual es tenen en
compte els mèrits de valors i els mèrits esportius, fomentant d’aquesta manera els valors i la bona
conducta dels integrants de cada equip (esportistes, equip tècnic i públic) a cada jornada.
Aquestes jornades, es portaran a terme dins el Viatge Esportiu Comarcal i els Jocs Esportius Escolars
de Catalunya, unint d’aquesta manera dos dels programes més destacats de la Generalitat de
Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

2- CALENDARI
DIA
Diumenge 28 octubre 2018

ACTIVITAT
1ª Jornada

LLOC
Escola Baldiri Reixac

ESPORT
Handbol

Diumenge 2 desembre 2018

2ª Jornada

Escola La Draga

Hoquei

Diumenge 24 març 2019

3ª Jornada

Escola L’Entorn

Vòlei

Diumenge 12 maig 2019

4ª Jornada

Escola Pla de l’Ametller

Pitxet (beisbol)

3- HORARIS HABITUALS
HORA
10.00 a 10.30 h

CRONOGRAMA
Rebuda de participants

10.40 a 12.10 h

Partits

12.10 a 12.30 h

Cloenda

4- DESTINATARIS
- La Lliga d’Esports d’Equip va adreçada als nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de la
comarca. Es permet la participació de jugadors/es repetidors/es.
- Cada equip ha de ser mixte i ha d’estar format per un mínim de 8 jugadors/es i amb un màxim
il·limitat d’alumnes d’una mateixa escola. Els equips participen representant la pròpia escola.
- En el cas que un equip no faci jugar integrants masculins i femenins en un partit, com a màxim podrà
sumar 2 punts per mèrits de valors encara que la suma de la puntuació de valors sigui superior a 2
punts. Al final del document es detalla com s’aconsegueix la puntuació esportiva i la puntuació de
valors.
- Els equips hauran de ser de la mateixa escola. En el cas de les escoles petites es permetrà fusionar-se
entre elles per tal d’arribar al mínim d’inscrits necessaris. Als equips d’una mateixa escola se’ls
permetrà la incorporació de nous jugadors/es:

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY
Centre de Tecnificació La Farga
Cr. del Noc, SN – 17820 BANYOLES
Tel. 972581344
www.ceplaestany.cat
consellesportiu@ceplaestany.cat

FITXA D’ACTUACIÓ/SERVEI

2

- Si la incorporació de nous jugadors és inferior al 50%, l’equip puntuarà com qualsevol altre
equip participant.
- En el cas que la incorporació de nous jugadors sigui igual o superior al 50%, aquest equip
podrà participar però no puntuarà per la classificació de la Lliga d’Esports d’Equip i se li donarà
el partit per perdut.
- El nombre de jugadors en pista vindrà determinat per la normativa específica de cada modalitat
esportiva.
- A cada jornada, es permetrà igualment la participació d’equips no inscrits a la lliga, però no
puntuaran a la classificació de la mateixa.

5- INSCRIPCIONS
Terminis
Els equips que vulguin participar a la Lliga d’Esports d’Equip s’hauran d’inscriure com a màxim el
dimarts 23 d’octubre de 2018.
Procediment
Les inscripcions es faran a través de la web, clicant aquí.
Preu
El cost de l’activitat és de 8,00€/participant. Aquest preu inclou la participació a l’activitat i
l’assegurança d’accident per cada jornada de la lliga.
Els nens i nenes de 5è i 6è inscrits a l’Escola Comarcal d’Iniciació Esportiva tenen la inscripció gratuïta
però s’han d’inscriure conjuntament amb tots els membres de l’equip.

6- SISTEMA DE COMPETICIÓ
-

El sistema de competició serà en format lliga perquè tots els equips juguin el mateix nombre de
partits.
En funció del nombre d’equips inscrits es determinarà si la lliga serà a una volta o a dues.
No hi haurà eliminatòries ni fase final.

7- CLASSIFICACIÓ FINAL
-

L’equip que al final de la competició aconsegueixi més punts, serà l’equip guanyador de la lliga.
En cas d’empat a la classificació entre 2 equips, l’ordre que se seguirà per desfer l’empat serà el
següent:
1. Major nombre de punts aconseguits per mèrits esportius.
2. Major nombre de partits aconseguint 3 punts de mèrits actitudinals.
3. Major nombre de partits aconseguint 3 punts de mèrits esportius.
4. Major nombre de puntuació aconseguida (gols, punts i entrades).
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8- TROFEUS I OBSEQUIS
Durant la celebració de l’última jornada, el diumenge 12 de maig de 2019, s’entregaran els trofeus als
3 primers equips classificats de la Lliga d’Esports d’Equip 2018-19.

9- PUNTUACIÓ
-

-

-

Els equips obtindran una puntuació integrada a cada jornada de lliga obtinguda per la suma de
mèrits esportius i mèrits de valors.
Cada equip a cada partit podrà obtenir 3 punts per mèrits esportius i 3 punts per mèrits de
valors. Si en un partit un equip juga amb només nens o només nenes, l’equip només podrà
aconseguir un màxim de 2 punts en els mèrits de valors.
La puntuació de valors s’obtindrà a través de l’observació que el Tutor de Valors faci de la
conducta dels membres de cada equip:
- Esportistes
- Equip tècnic (entrenador/a i delegat/da)
- Públic
El sistema de puntuació integrat pels partits es troba detallat i resumit a continuació.

El sistema integrat és aquell en què la puntuació del partit és única, i consisteix en la suma de les dues
puntuacions (esportiva i de valors). D’acord amb les directrius d’esport escolar que marca la
Generalitat de Catalunya, a continuació s’explica en detall com es calcularà la puntuació de cada partit
d’esports d’equip.
PUNTUACIÓ ESPORTIVA

+

PUNTUACIÓ DE VALORS =

PUNTUACIÓ DE COMPETICIÓ

Resultat i classificació de valors
Del resultat obtingut per la suma dels punts de valors es farà la conversió segons el màxim de punts
que estiguin en joc a nivell esportiu amb l’objectiu que la puntuació de valors s’iguali a la puntuació
esportiva.
Tant la puntuació esportiva com la de valors tindrà un màxim de 3 punts.
Per a esports d’equip, la puntuació esportiva anirà de l’1 al 3, sent:
3 punts – Partit guanyat
2 punts – Partit empatat
1 punt – Partit perdut
La puntuació de valors, es valorarà segons la graella adjunta, sent 60 el resultat màxim (equival a 3
punts a la puntuació), en el cas que tots els agents (esportistes, equip tècnic i públic) estiguin
involucrats al joc.
Feta la conversió s’obtindrà una classificació de valors i una classificació esportiva que seguidament es
tractarà segons el sistema integrat.
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Supòsits pràctics
Equip guanyador segons resultat esportiu

EQUIP A
EQUIP B

RESULTAT ESPORTIU
Resultat Puntuació
5
3
2
1

RESULTAT VALORS
Resultat Puntuació
48
2,4
60
3

PUNTUACIÓ INTEGRADA
5,4
4

Equips empatats segons resultat esportiu

EQUIP A
EQUIP B

RESULTAT ESPORTIU
Resultat Puntuació
3
2
3
2

RESULTAT VALORS
Resultat Puntuació
58
2,9
30
1,5

PUNTUACIÓ INTEGRADA
4,9
3,5

PUNTUACIÓ DE VALORS
Amb l’objectiu d’aconseguir una àmplia visió del que succeeix durant el desenvolupament d’una
jornada i/o competició esportiva, es determinen diferents agents a tenir en compte:
- Esportistes
- Tècnics/es: entrenadors/es, monitors/es i delegats/es
- Tutors/es de Joc
- Famílies i públic
Tots els agents esmentats són corresponsables de garantir la qualitat educativa en un espai de joc. La
seva influència i actitud determinaran l’assoliment d’un clima esportiu i saludable, òptim per
influenciar positivament en la vida i formació dels esportistes en un esdeveniment esportiu en edat
escolar.
Amb l’objectiu de traslladar aquesta coresponsabilitat a la pràctica real es determina que un equip o
unitat esportiva estarà format per esportistes, tècnics/es i el públic/famílies.
D’acord amb la composició d’un equip o unitat esportiva, a cada competició cada agent serà valorat de
forma independent però la puntuació tindrà influència directa sobre tot l’equip o unitat esportiva.
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La puntuació màxima que es podrà obtenir per cada competició/equip serà la següent:

3
X
X
X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUBLIC
2
1

X
X

0

EQUIP / UNITAT ESPORTIVA
EQUIP TÈCNIC
3
2
1
0
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X

ESPORTISTA
2
1

0

X

TOTAL
9
9
9
6
9
6

7.

X

X

X

6

8.

X

X

X

6

TOTAL EQUIP

60

Els ítems de l’1 al 8 són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ha fet un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari
Ha respectat tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc)
Ha animat reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del
resultat
Ha realitzat els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i
hidratació.
Ha reconegut les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat
Ha avisat al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament
Ha ajudat a un/a adversari/a en una situació complicada.
Ha realitzat alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta de
manera individual o col·lectiva

Del ítem 1 al 5 estaran en joc 3 punts per a cada agent i s’aconseguiran segons el següent criteri:
▪ 3 Punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem que s’està valorant.
▪ 2 Punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem però amb aspectes a millorar.
▪ 1 Punt – Quan s’ha actuat lluny del que recull l’ítem però l’acció no es considera greu envers la
convivència, el bon clima, la ètica o la salut.
▪ 0 Punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem i l’acció es considera greu
envers la ètica, el bon clima i la convivència o la salut. En cas que es produeixi per part d’algun
dels agents de l’equip, suposarà la pèrdua de la puntuació acumulada d’aquell equip de l’ítem
que s’està valorant, que passarà a ser de 0 punts en total.
De l’ítem 6 al 8 i com a mesura correctora al factor sort estaran en joc 2 punts per a cada agent segons
el següent criteri:
▪ 2 Punts – Quan s’ha produït l’acció i s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
▪ 1 Punt – Quan no s’ha produït l’acció
▪ 0 Punts – Quan s’ha produït l’acció i NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
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RECOLLIDA I CÀLCUL DE PUNTUACIONS
Per poder recollir de forma idònia els resultats obtinguts i fer el càlcul de les puntuacions, tindrem els
següents responsables:
- Tutor/a de joc: la seva tasca principal serà dinamitzar i garantir el bon desenvolupament de l’acció
esportiva circumscrivint-la a l’espai de joc. Per tant, serà qui recollirà el resultat esportiu.
- Tutor/a de valors: La seva tasca principal és observar les accions externes a l’espai de joc o
competició. Per tant, serà qui recollirà el resultat de valors i farà el càlcul de la puntuació integrada
amb el resultat que li faciliti el tutor de joc.
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