


Creieu que:

- A tothom li agrada competir?

- Per què creieu que hi ha persones que no els agrada 
competir?

- I a les persones que els agrada competir, per què 
penseu que és així?

- Tothom es sent bé en una competició? En quins casos 
algú no s’hi pot sentir bé?

Et proposem organitzar i participar en una 
competició que pugui ser atractiva per a tothom



Organitzar una competició d’aquestes 
característiques no és una feina senzilla. 

Es necessita col·laboració, treball en equip i 
prendre decisions.

A continuació et donem les pautes a seguir...

En una competició oberta i integradora:

- El més important és divertir-se, no el resultat

- Tothom hi pot participar, sense discriminacions per 
raons de gènere, nivell d’habilitat o capacitat física

- Hi ha respecte pels companys i companyes del nostre 
equip i dels altres

- Es respecten les normes, els arbitratges i el material

- Suposa un esforç, personal i d’equip



Primera tasca: pensar el sistema de competició

El sistema de competició basat en 

eliminatòries sovint comporta que alguns 

equips juguin molts partits i altres en juguin 

pocs. Així no tothom pot gaudir igual del joc.

Cal pensar en un sistema més participatiu!

- No hi ha un sol equip guanyador, sinó un conjunt d’equips 

(els que formen part del mateix grup o color)

- Tots els equips juguen el mateix nombre de partits, sense 

quedar eliminats en cas de perdre

A la nostra proposta...



Si tenim 9 equips...

- Es distribueixen en tres grups, que s’identifiquen en tres 

colors:

Grup taronja: equips A,B,C

Grup vermell: equps D,E,F

Grup blau: equips G,H I

- Els equips d’un color juguen contra els 6 equips dels altres 

colors.

- Així, si juguen tots contra tots, cada equip juga sis partits.

- Es sumaran els punts de tots els equips de cada color.

Un exemple

A continuació pots veure un model de graella de competició



Un exemple de graella de competició

A B C D E F G H I Total punts

A X X X

B X X X

C X X X

D X X X

E X X X

F X X X

G X X X

H X X X

I X X X

Als requadres buits, es pot anotar la suma de punts (resultat i 
fair play) aconseguida per cada equip en el creuament respectiu.



Tenint en compte que es tracta d’un torneig emmarcat en el fair 
play us proposem que el tinguem en compte en la puntuació final. 

Cada encontre tindrà una doble puntuació, en que es sumarà:

-Punts pel resultat:

Perdre: 1 punt

Empatar: 2 punts

Guanyar: 3 punts

- Punts pel fair play:

Respectar els oponents i als àrbitres: 1 punt

Jugar en equip sense discriminar a ningú: 1 punt

Mantenir una actitud digna i generosa més enllà del 
reglament: 1 punt 

(aturar el joc quan calgui, cedir la pilota a l’altre equip en 
situacions dubtoses..)

Segona tasca: establir el sistema de puntuació



- El nombre de jugadors i jugadores que els composen

- Si es formen voluntàriament o es posen condicions 
prèvies sobre qüestions com:

- Si són mixtes o no

- Si hi ha d’haver alumnes de cursos o nivells 
diferents

Tercera tasca: decidir les característiques dels equips



Existeixen nombroses modalitats d’esports i jocs preesportius, 

però cal triar-ne un que tingui un reglament senzill i que permeti 

la participació de tothom. Pot ser algun dels esports NO 

convencionals, ja practicats a classe d’EF: 

- Ringo pica

- Balón Torre   

- Rugby adaptat

Millor que no siguin esports gaire coneguts, ja que sino les 

diferencies de nivell són més evidents. 

Cada equip, es posarà d’acord amb les normes abans de jugar, els 

rituals de salutació, celebració dels punts i tot el què s’ha 

treballat.

Quarta tasca: triar el joc



La informació que hi ha d’haver és: dia o setmana de la 
competició, dates d’inscripció, lloc i horaris per fer la 
inscripció... 

Inscripcions des d’avui fins el 5 de febrer: a l’hora del pati, al gimnàs

• Mixt

• A cada equip hi ha d’haver, com a 
mínim, un jugador o jugadora de 
l’altre curs de 1r d’ESO 

• Format x 4 persones

8 de febrer del 2007

Torneig d’handbol ampolla i fair play

Condicions x inscriure l’equip:

Sistema de competició x grups de colors. Tots els equips jugaran el mateix 
nombre de partits.

Cinquena tasca: dissenyar i distribuir el cartell

Un exemple:



Uns dies abans de començar s’ha de penjar el mural amb les dates i 

hores dels partits, el reglament del joc i la graella de competició, on 

s’aniran apuntant els punts acumulats de cada equip.

Sisena tasca: organitzar el calendari de partits

A la inscripció, tots els equips han de disposar del codi de Joc Net



Els equips posaran en pràctica el Codi de Joc Net i els rituals: 

abans, durant i després de cada partit. 

Jornada Final

Som-hi !!!!


