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A TOTES LES ENTITATS:  

 

 

 

  

Per la present Temporada, des del Consell Esportiu d’Osona hem 
elaborat un pla pilot per promoure els valors en el món de l’esport, un 
projecte que rep el nom “TOTS JUGUEM” i que es portarà a terme en 
algunes categories dels esports de Bàsquet i Futbol.

“TOTS JUGUEM” té l’objectiu d’arribar a conscienciar a tots els 
agents que intervenen en la competició escolar, pares i mares, espor-
tistes, tècnics i àrbitres de la necessitat de tenir una competició que 
fomenti l’educació dels joves a través dels valors de l’esport.

La Temporada 2014 - 2015 servirà com a prova pilot del projecte, 
portant-se a terme només en algunes categories determinades per tal 
que el canvi sigui progressiu i es puguin evaluar els resultats al final 
del primer any. En les competicions escolars organitzades de l’esport 
de futbol, el Consell Esportiu d’Osona portarà a terme aquest nou 
sistema de puntuació en la categoria escoleta, quedant exempt 
d’aquesta iniciativa les competicions de categoria benjamí i prebenja-
mí, que es desenvoluparan de la mateixa manera que en anteriors 
edicions.

SISTEMES DE PUNTUACIÓ:

És de vital rellevància que àrbitres i entrenadors donin valor i importància a aquesta proposta, ja que depèn del compro-
mís d’aquests que la proposta es desenvolupi amb èxit.

ESCOLETA
La lliga estarà formada per dos calendaris, els equips formats per nens de segon any (2009) serà la lliga A, i els equips 
fomrats majoritariament per nens de primer any (2010) seran els que formarant la lliga B. 

Es competirà en una lliga on es disputarant partits cada dos setmanes. A partir d’aquest moment la lliga tindrà una 
classificació on es valorarà el resultat del partit (victoria, empat o perdut) amb 3, 2, i 1 punt més la puntuació del “Tots 
juguem”, on hi ha diferents valors a tenir en compte. La part de tots juguem tindrà un valor de 4 punts en total, on 2 
punts els puntua l’àrbitre del partit i els dos restants venen donats per l’entrenador rival.

Així dons la puntuació màxima del partit pot ser de 7 punts si s’ha guanyat el partit i es té la màxima puntuació dels 
valors.

Després de disputar cada partit l’àrbitre serà el que facili-
tarà a l’entrenador representant de cada equip una butlleta 
amb unes preguntes a contestar a l’instant.

L’entrenador d’un equip haurà de valorar l’actitud de l’equip 
rival i el seu entorn durant l’encontre contestant el test. Un 
cop omplert, cada entrenador haurà de retornar la butlleta 
a l’àrbitre que serà el que farà arribar e resultat al Consell.

Després de cada jornada, els equips podran consultar la 
evolució de la competició “Tots juguem” a la pàgina web del 
Consell Esportiu d’Osona. 
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