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0. Antecedents
Juny 2009: El Consell Esportiu del Bages, actuant com a Àrea d’Esports del Consell Comarcal
presenta la proposta de la implantació del projecte «Àrbitre de Grada» a la Unió Europea; un
projecte per buscar partners que ajudin a desenvolupar la idea a altres països de la UE.
A partir del curs 2009-2010 el Consell Esportiu desenvolupa el programa CEB-NET
d’implantació de formació en valors «on line» per a tècnics i agents que intervenen en el marc
del desenvolupament de l’esport en edat escolar.
Ceb-net! ”És una proposta de competició esportiva escolar en què es posa de manifest que els
valors també sumaran; no només educativament sinó que també repercutiran en una
classificació paral·lela a la competició.
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1.Introducció
Aquesta proposta surt d'un treball de la comissió tècnica del Consell Esportiu del Bages,
després d'estudiar diferents models que ja s'estan aplicant en alguns consells esportius i que la
Unió de Consells Esportius de Catalunya juntament amb el Consell Català de l'Esport, estan
promovent la seva implantació progressiva a tot el territori.
El resultat ha estat consensuat per tècnics de diferents municipis, representants d'escoles i
entitats i altres agents vinculats amb el Consell Esportiu.
Ceb-net! ”És una proposta de competició esportiva escolar en què es posa de manifest que els
valors també sumaran; no només educativament sinó que també repercutiran en una
classificació paral·lela a la competició.
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L’objectiu dels nens i nenes no serà només guanyar els partits sinó que també hauran de
guanyar en valors. A part dels punts que els equips aconseguiran de la competició, es farà el
càlcul dels punts que s’hagin aconseguit en valors i obtindrem el resultat en dues
classificacions paral·leles.
El control i revisió d’aquest nou sistema de puntuació paral·lela estarà gestionada pels tutors
de joc/àrbitres i també hi participaran els entrenadors/monitors i el públic – tutor de grada, ja
que són agents que també intervenen en l’esport escolar.
El nom de la proposta “Ceb-net” respon a la voluntat del Consell Esportiu de treballar en xarxa
a la comarca una sèrie de valors, hàbits higiènics, hàbits saludables que tots i cada un dels
equips participans assoleixin la màxima puntuació a nivell de valors.
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Defensa d’hàbits de vida
saludables en temes
d’alimentació, continuitat
de la pràctica esportiva i
higiene

Valoració i influència dels
valors i de tots els agents
participants en el resultat de
la pràctica

Difusió i formació dels
valors en l’esport com a
eina, mitjà i fi de la pràctica
esportiva

Formació continuada dels
tutors de joc/àrbitres per
garantir la vessant educativa
de la pràctica esportiva
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2.Preguntes control de l’acció educativa i de valors
La proposta es basa en 9 preguntes amb els objectius de:
Implicar els diferents agents que participen en l’esport.
Simplificar al màxim la seva aplicació.

Les preguntes tindran relació amb diferents valors de l’esport escolar i seran respostes per als
diferents agents que hi intervenen.
4 preguntes a respondre pel tutor/a de joc - àrbitre; respecte als dos equips.
2 pregunta a respondre per l’entrenador/a-monitor/a; respecte l’equip contrari.
1 pregunta a respondre pel tutor/a de la grada; respecte al seu públic.
2 preguntes valoració equip contrari.

El tutor/a de la grada el designarà cada entitat i podrà ser el mateix o no a cada partit.
Cada agent haurà d’emplenar una fitxa digital.
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3. Fitxes control
Fitxa tutor/a de joc: fitxa digital enviada setmanalment pel responsable del programa CEB-NET del Consell Esportiu a
cadascun dels agents de totes les entitats participants perque facin les seves valoracions al final del partit i les
valoracions quedin enregistrades de forma automàtica, privada i senzilla.
S’elaborarà
una
reglamentaci
ó específica
com a guia
explicativa
amb
exemples,
supòsits,
etc..
Aquesta guia
ha de servir
per ajudar a
tenir
clar
quan s’ha de
valorar amb
un NO una
acció.
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4. Sistema de puntuació

S’elaboraran dues classificacions paral·leles. Per una banda es sumaran els
punts obtinguts en la classificació per competició (CC), i d’altra banda es
sumaran els punts en la classificació de valors (CV).
El màxim de punts que un equip pot sumar per victòria és de 3 punts, que
seran els mateixos que es poden obtenir en la classificació per valors;
d’aquesta manera es dóna la mateixa importància a una classificació i a
l’altra.
Aquest tipus de puntuació DUAL ens permetrà conèixer en tot moment les
dues classificacions, per una banda la de valors i per altra la competitiva.
Durant el primer any proposem fer dues classificacions independents amb
l’objectiu d’integrar-les com a una de sola l’any vinent a totes les
categories.
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5. Implantació
SETEMBRE-DESEMBRE 2015:
-Campanya informació a les escoles/entitats mitjançant el díptic dirigit als
coordinadors/es i entrenadors/es.
Paral·lelament informació als mitjans de comunicació locals.
-Novembre: Explicació detallada als coordinadors/es (obert a tothom).
Lliurament del dossier/Power Point definitiu
-Desembre: Formacions específiques als tutors de joc i entrenadors/es.
-Gener-Maig: Desenvolupament «real» del programa.

6. Avaluació
GENER-MAIG 2016:
Recollida de valoracions per part de tots els agents implicats.
JUNY:
Propostes de millora i implantació de les dues classificacions de forma
integrada (si s’escau).
El futur natural del projecte és tendir cap a una classificació integrada on el
resultat dels ítems valorats per la classificació de valors pugui tenir incidència
directa en el resultat, sempre i quan les entitats ho trobin adequat.
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VALORACIÓ

Nivell 1
Guanyadors classificació CEB-NET de cada
competició: Fins a 200,00 € de descompte en

A part de l’evident millora en la qualitat i el
desenvolupament de la pràctica esportiva des
del Consell Esportiu del Bages també
plantegem altres beneficis per a les entitats i
esportistes participants.

la inscripció d’esportistes del curs
2016-2017.
Nivell 2
Aquelles entitats que compleixin al 80% els
compromisos adquirits (puntuació,
lliurament de resultats i actes de forma

Mitjançant la mesura de la implicació de les
entitats i els seus agents (assistència a
formació, punts obtinguts, targetes verdes
rebudes, presentació de documentació i
informació,...) això ens donarà els resultats
obtinguts en la classificació de valors paral·lela
a la competició esportiva i es traduirà en el
següent barem:

correcta, assistència a formacions, …): Fins a
120,00 € de descompte en la inscripció
d’esportistes del curs 2016-2017.
Nivell 3
Aquelles entitats que compleixin al 60% els
compromisos adquirits (puntuació,
lliurament de resultats i actes de forma
correcta, assistència a formacions, …): Fins a
60,00 € de descompte en la inscripció
d’esportistes del curs 2016-2017.
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CEB-NET
El programa de
valors en l’esport
en edat escolar a
la comarca del
Bages
Amb el suport de:

