
 

  

  
  

 
CANVIS SISTEMA DE COMPETICIÓ JUGA VERD PLAY  
 
Després de vuit anys de vida (inclosos els dos de la pandèmia que van ser especials), de les 

conclusions exposades al 1r Congrés “Juga Verd Play” celebrat al 2017 i sobretot, després 

d’analitzar l’evolució de les dades de participació dels diferents col·lectius que participen a les 

votacions considerem que ha arribat el moment de prendre decisions i adaptar el model de 

competició Juga Verd Play als resultats d’aquestes evidències. 

 
Els canvis més significatius que hem plantejat per al proper Curs 22-23 són els següents: 
 

 Modificació del % de valor que atorguem a MARCADOR i a JOC NET que passa del 7-3 

(set joc net, tres marcador) al 5-5 (5 joc net, 5 marcador) 

 

 Agents que valoren:  
 

 

o Tut@rs de Joc: És la peça clau en el sistema de valoració perquè és qui 

actuarà amb la màxima objectivitat, avaluant a tots els agents que 

intervenen. Atorgarà d’una banda, 1,5 punts si el públic d’un i altre 

equip s'ha comportat de forma respectuosa i d’una altra, 1,5 punts més 

si els tècnics o tècniques de tots dos equips s’han comportat de forma 

correcta. 

 

o Es mantenen les targetes verdes ja que representen un dels recursos 

més efectius, així com simbòlics, del nostre projecte: el reforç positiu. 

Per aquest motiu no només mantenim aquest punt sinó que apostem i 

volem incentivar encara més la seva utilització. 

 
 

o Tutor/a de grada: Mantenim aquesta votació. Volem potenciar el rol 

del tutor/a de grada perquè actuï com agent moderador i conciliador 

de les famílies del seu equip. 
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o Esportistes: El Tut@r de Joc farà una pregunta als esportistes d’ambdós 

equips. Aquesta pregunta no puntuarà però ens servirà per reflexionar 

sobre com se senten els vertaders protagonistes del joc. 

 
 

Per més informació, podeu consultar el Dossier informatiu del sistema de competició 

Juga Verd Play al següent enllaç: https://cebllob.cat/wp-

content/uploads/2022/07/Model-de-competició-dels-Jocs-Esportius-Escolars.pdf 
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