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“L’esport pot ser un gran mitjà per educar en valors a infants i joves, si s’enfoca 

d’una manera adequada. La realitat ens demostra, cada cap de setmana, a les 
diferents competicions i activitats que es duen a terme a nombrosos espais esportius 
de la ciutat, que la gran majoria de persones que conformen aquest entorn esportiu 
viuen aquestes activitats amb seny i treballen per extreure’n tot aquest potencial 
educatiu. 

 
Malgrat aquest fet, encara hi ha una part de persones que no tenen aquesta 

visió educativa de l’esport en edat escolar. De fet, en algunes ocasions, no només no 
ajuden a fomentar conductes positives, sinó que dificulten aquest procés 
d’aprenentatge amb les seves accions i actituds.” 

 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i l’Ajuntament de Barcelona (a 
través de l’ Institut Barcelona Esports), treballem plegats per reduir aquesta 
problemàtica seguint la línia de treball iniciada ja fa 15 anys en el marc de la 
campanya “Compta Fins a tres“, veritable marca del treball en valors a través de 
l’esport a  la nostra ciutat. 
 
En el transcurs d’aquest temps hem anat experimentant i evolucionant diferents 
programes i accions que han anat construint el Compta fins a 3 del 2015, una 
campanya rejovenida que compta amb la col·laboració de tots els agents implicats en 
les competicions i activitats del CEEB i que, ara més que mai, intenta que tots ells es 
conscienciïn de la gran influència que tenen des del seus diferents rols (esportistes, 
pares, mares i aficionats, entrenadors i entrenadores, directius i directives 
organitzadors, delegats, coordinadors o tutors de joc...) i participin, d’una manera 



                

 

                  

activa, en la transmissió dels valors positius de l’esport.      

     
  
Els nostres programes: 
 

LA WEB DE LA CAMPANYA 
EL MANIFEST D’AFILIACIÓ 
EL SEMÀFOR DELS VALORS 

ELS PREMIS COMPTA FINS A TRES 
AMB VALORS... SEMPRE GUANYEM! 

TUTORS DE JOC: TRANSMISSORS DE VALORS 
EL COMITÈ ÈTIC 

 
 



                

 

                  

 
 
 
 
 
WEB DE LA CAMPANYA 

 
Espai de difusió dels objectius i valors de la campanya “Compta fins a tres” i centre de 
recull de recursos i informacions adreçades als diversos agents de l’esport en edat 
escolar per fomentar i donar suport al treball intencional d’educació en valors a través 
de l’esport. 
 
MANIFEST D’AFILIACIÓ 
 
Declaració d’intencions que signen totes les entitats afiliades al Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona. 
 

LA XARXA: 
WEB DE LA 
CAMPANYA 

ENTITATS: 
MANIFEST 

D'AFILIACIÓ 

COMPETICIÓ 
D'EQUIPS: 

SEMÀFOR  
DELS VALORS 

RECONEIXEM
ENT PUBLIC: 

ELS PREMIS 

ACTIVITATS 
PUNTUALS: 
AMB VALORS...  

SEMPRE 
GUANYEM 

TUTORS DE 
JOC: 

TRANSMISSORS 
DE VALORS 

PREVENCIÓ I 
RESOLUCIÓ: 

COMITÈ  

ÈTIC 

COMPTA 
FINS  

A TRES 



                

 

                  

SEMÀFOR DELS VALORS 
 
Classificacions paral·leles dels equips en competició, basades en les valoracions que el 
Tutors de joc fan dels comportaments d’aficions, d’entrenadors/es i d’esportistes 
durant cada jornada de competició. 
 
PREMIS COMPTA FINS A TRES 
 
Lliurament de guardons a les persones, equips, col·lectius i entitats que han destacat 
durant el curs per la defensa dels valors positius de l’esport associats a la campanya i 
que, en la major part dels casos, han encapçalat les classificacions del “Semàfor dels 
Valors”. El jurat, integrat per representants de les màximes institucions esportives i 
educatives de la ciutat, també premia candidatures de projectes que promouen la 
pràctica esportiva d’acord amb els valors de la campanya. L’acte de lliurament és una 
festa on participen les màximes autoritats de la ciutat. 
 
AMB VALORS... SEMPRE GUANYEM! 
 
Aquest programa està integrat per les accions puntuals que, de mica en mica, es 
consoliden dins el tarannà del CEEB en les activitats que organitza directament. Un 
veritable laboratori del treball en valors que ja ha donat diferents fruits. 
 
 
TUTORS DE JOC, TRANSMISSOR DE VALORS 
 
El Tutor de Joc ha esdevingut una peça clau dins de la premissa del Consell de 
treballar un esport basat en valors educatius. 
 
COMITÈ ÈTIC 
 
El CEEB ha constituït un Comitè ètic, amb un objectiu múltiple: fer de Comitè 
d’apel·lació, resoldre situacions (a petició de les entitats o dels Comitès de competició) 
que generin problemes ètics a les competicions organitzades; treballar per l’adquisició de 
valors mitjançant el seguiment de la classificació del “semàfor dels valors” i promoure la 
responsabilitat educativa. 
  



                

 

                  

La Web de la campanya 

A més de ser l’espai on es recull tota la informació de la campanya original: els 
objectius, el decàleg de recomanacions, el dossier adreçat a les famílies, el formulari 
d’adhesió, etc., la pàgina web s’actualitza periòdicament amb nous documents i 
recursos que persegueixen donar suport al treball intencional de l’educació en valors a 
través de l’esport en edat escolar amb els diversos agents que hi intervenen (tècnics, 
esportistes i famílies). 

Finalment, també s’hi poden trobar informacions relatives als programes municipals de 
promoció esportiva en edat escolar. 

www.comptafinsatres.com 

 

 

  

http://www.comptafinsatres.com/


                

 

                  

El Manifest d’Afiliació 
 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona fa signar, a totes les entitats que desitgin 
afiliar-se, un manifest en el que es comprometen a fer seus tots els objectius formatius 
i les propostes de treball en valors que defineixen al CEEB. 

       

 

 

 

 



                

 

                  

El Semàfor dels Valors  
 
Aquest és un dels projecte més ambiciosos a l’hora de vetllar pel compliment dels 
valors educatius de l’esport i, després d’aparèixer al curs 2013-2014, aquest curs, el 
Semàfor dels Valors ja està totalment implementat.  

El seu objectiu és clar: fomentar els valors positius de l’esport a partir de l’avaluació del 
grau de civisme esportiu de tots els agents implicats en les competicions d’esports 
d’equip que organitza el CEEB.  
 
Aquest programa s’inspira en la fitxa, complementària a l’acta del partit de les 
competicions d’esport d’equip, que omplien els Tutors de Joc als inicis de la posada en 
marxa dels Premis “Compta fins a tres” (2001). Aquest document recollia les 
valoracions que el Tutor o la Tutora de Joc del partit realitzava entre 0 i 10 sobre uns 
ítems determinats de la conducta dels esportistes i del públic assistent, tant de l’equip 
local com del visitant.  
 
A diferència d’aquesta fitxa, el Semàfor valora, per a cada partit disputat, el 
comportament de l’afició, dels equips i del seu cos tècnic mitjançant una escala 
cromàtica: vermell, blanc, groc, blau i verd, on el color vermell és  l’indicador de les 
conductes incorrectes i el color verd reflecteix les conductes excel·lents en el 
desenvolupament de la competició. 

Atès que cada color té una correspondència amb un valor numèric és possible elaborar 
una classificació dels “Equips amb més valors”, paral·lela a la de resultats, que es fa 
pública periòdicament. 

Enguany, a més dels colors del Semàfor, hem incorporat la valoració de la participació 
com a un nou ítem, afegint una puntuació a cada equip segons el percentatge 
d’esportistes presents a la competició en relació al nombre total que conforma l’equip. 

Amb la finalitat de conèixer i disposar de dades qualitatives, aquest curs, s’ha remarcat 
l’obligatorietat d’omplir la casella d’observacions per part dels Tutors de Joc. Se’ls 
demana que expliquin o descriguin alguna situació concreta o les conductes generals 
que justifiquin les valoracions emeses. 

Finalment, proposem l’establiment d’un nou criteri de desempat per establir la posició 
final a la classificació dels equips que tinguin la mateixa mitjana: el nombre de targetes 
(grogues i vermelles) o de faltes tècniques rebudes al llarg de la temporada. 
Lògicament, els equips que acumulin menys targetes o faltes tècniques passaran per 
davant dels altres. 
 
 
 
 



                

 

                  

Els Premis Compta fins a tres 
 
Des de fa 13 anys, l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del CEEB, atorga els 
Premis “Compta fins a tres” a l’esportivitat. En les edicions dels premis celebrades fins 
ara, s’han presentat candidatures de persones, col·lectius, entitats, projectes i 
institucions vinculades a diferents modalitats esportives que han destacat per mostrar 
un comportament exemplar o contribuir a la promoció dels valors entre infants i joves 
mitjançant l’esport. Entre les candidatures presentades, al voltant d’una vintena són 
seleccionades en cada edició, després d’un procés de deliberació per part del jurat dels 
Premis. Aquest jurat està composat per representants de les principals institucions i 
entitats esportives i educatives de la ciutat. Una representativitat que reafirma la 
importància d’aquesta actuació com a referent en l’àmbit de l’esport i els valors a 
Barcelona.  

L’acte de lliurament, que se celebra sempre a mitjans de juny, esdevé una festa de 
tancament del curs esportiu on participen totes les persones premiades, així com 
diferents autoritats. 

  

 
 
  



                

 

                  

Amb valors... sempre guanyem! 
 
... la salutació obligatòria  

A les competicions d’esports col·lectius, ambdós equips es saluden tant a l’ inici com al 
final del partit. És feina de tots que abans, durant i després de la realització del partit 
els esportistes, els entrenadors/es i familiars mantinguin les formes i gaudeixin d’una 
sessió d’esport en valors. 

... la lectura de manifestos 

Un de les accions més il·lustradores del treball amb valors que es desenvolupa al 
Consell és la lectura de manifestos, una declaració d’intencions per parts dels diferents 
agents implicats en la pràctica esportiva (esportistes, familiars, entrenadors/es, 
Tutor/es de Joc i Jutges) mitjançant la lectura d’un manifest en el que es comprometen 
a vetllar, dins del seu àmbit d’implicació, en participar d’un joc net i amb valors. 

... reunions d’inici de curs  

Totes les modalitats d’esports individuals realitzen, a l’ inici del curs, una reunió de 
coordinació en la que el comitè de competició i els diferents responsables de cada 
disciplina (jutges, entrenadors/es, delegats,etc.) avaluen els resultats del curs anterior i 
parlen, departeixen i busquen noves maneres de treballar l’esport en valors tant a les 
competicions regulars com a les trobades puntuals.  



                

 

                  

Fruit d’aquestes reunions han aparegut una sèrie d’iniciatives. 
           
La desfilada d’exaltació dels valors o bé el repartiment juntament amb el programa 
d’actuacions d’un escrit on es demana la implicació i el compromís del públic són dos 
exemples d’aquestes iniciatives. 
 
El reconeixement dels millors classificats l’hem fet extensiu fins a la vuitena posició, 
repartint els guardons entre més número de participants. Amb això procurem atenuar 
la victòria d’uns pocs entre els molts que participen.    

... treball de valors dia a dia  

S’escollirà entre tot l’equip de cada modalitat el valor o valors que considerin més 
importants i mitjançant els entrenadors es procurarà ensenyar i transmetre als seus 
alumnes el seu significat amb clars exemples que es donin i s’experimentin a les 
pròpies sessions.  
 
El dia de les competicions es llegirà públicament un resum fet pels propis participants  i 
prèviament seleccionat pel tècnic i pel CEEB, amb el coneixement i l’experiència que 
n’hagi resultat.   
 
....i a les nostres trobades 
 
Les trobades representen la iniciació a la competició, de manera molt diluïda, per als 
nostres futurs esportistes. Aquests participen en les trobades de menuts i menudets de 
les diferents modalitats esportives. 
 
Entre les accions destacades podem trobar el fet de realitzar partits sense marcador ni 
resultat, perseguint únicament la vessant lúdica de l’esport. 

 
 
 
 



                

 

                  

 
 

 

 

 

 

 
 

Una altra de les accions que es varen engegar el curs passat va ser la de posar-li a les 
diferents pistes de joc el nom de diferents valors que s’associen a la pràctica esportiva, 
de tal manera que es pot trobar la pista amistat, la pista esforç, la pista superació, etc. 

...cloendes, en lloc de finals 

A les jornades finals de cloenda d’esports col·lectius, es realitzen un seguit d’accions, 
totes elles enfocades a la transmissió de valors. 

Tots dos equips participants apareixen de manera simultània al terreny de joc i 
realitzen un aplaudiment col·lectiu a la graderia. 

El fet d’entregar les copes a ambdós equips abans del inici del partit, fa que els dos 
equips puguin jugar de manera distesa i gaudir sense pressió del joc. 

Els jugadors d’un i l’altre equip s’intercanvien les medalles guanyades amb la feina ben 
feta durant tot els curs en un acte simbòlic que pretén reconèixer l’esforç dels rivals. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

                  

...la imatge gràfica  
 
Una forma afegida de fomentar la difusió i la pràctica esportiva en valors han estat 
l’adaptació de material esportiu per a que lligués amb el que aquesta entitat defensa. 
Fruit d’això s’han creat proteccions i pancartes personalitzades que remarquen els 
valors a seguir. 

També les pilotes oficials i els equipaments dels Tutors de Joc porten el logotip de la 
campanya. 
 
 
 

 

 

 

  



                

 

                  

Els Tutor de Joc, transmissors de valors 
 
L’any 2005, amb l’objectiu de trobar una forma de regular els drets i deures dels 
àrbitres en l’àmbit de la competició escolar i amb la intenció de convertir una figura de 
jutge pur en una gent del CEEB que intervingués directament en el joc com a 
transmissor de valors, neix la figura del Tutor de Joc. 

Es podria definir el Tutor de Joc com la persona encarregada de tutoritzar el joc, 
seguint els paràmetres tècnics, filosòfics i educatius que el Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona marca en la seva missió d’entitat.  

Entenem per Tutoritzar: vetllar pel bon funcionament, l’aprenentatge i l’entreteniment 
de l’esportista mitjançant l’aplicació de la reglamentació específica de la modalitat 
esportiva que es practica i les normatives generals vigents. 

Mitjançant un grup de formadors professionals, amb experiència en el món de la 
pedagogia i amb coneixements de la modalitat esportiva en concret, tots els 
sol·licitants acceptats per realitzar la formació han de cursar: continguts generals i 
específics, realitzar una formació pràctica, una prova teòrica, una altra d’aplicació 
pràctica i, per últim, unes proves d’aptitud física. 

Els participants que superen totes les proves poden pertànyer a Tutors de Joc 
Catalunya Associació i tutoritzen partits de les competicions del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona. 

  



                

 

                  

El Comitè Ètic 
 
El Comitè Ètic neix, conscient de l’alt valor educatiu de l’esport com a vehicle de 
socialització, d’adquisició d’actituds, valors i normes extrapolables a d’altres  àmbits de 
la vida, amb el compromís de fer un seguiment acurat de les competicions 
organitzades, mitjançant la doble funció de prevenir i/o resoldre aquelles actituds o 
conflictes que malmetin l’autèntic esperit de l’esport escolar. Assumint la nostra 
responsabilitat i considerant necessària la coherència educativa ens comprometem  a: 
 
Vetllar per: 

 La bona organització de les activitats 
 L’ atenció adequada a les diferents escoles i entitats 
 La formació adient dels Tutors de joc 
 

Promoure la corresponsabilitat educativa dels diferents estaments: 
 Família 
 Escola/ Entitat Esportiva 
 Tutors de Joc 
 Entrenadors 

 
Mitjançant les següents propostes d’acció: 
 

• Donar a conèixer amb claredat els objectius i filosofia de l’esport escolar a 
tots els estaments vinculats al Consell. 

• Actuar com a de Comitè d’Apel·lació. 
• Acompanyar les resolucions del Jutge Únic en el cas de les sancions greus. 
• Demanar compromís de col·laboració a les direccions de les escoles o 

entitats esportives, així com a les famílies, per vetllar per la bona marxa de 
la competició en els diferents terrenys de joc. 

• Col·laborar amb les Escoles o Entitats que així ho desitgin, per fer partícips a 
les famílies dels objectius i filosofia de l’esport escolar. 

• Fer un seguiment dels resultats negatius del semàfor de valors 
• Prendre les mesures pertinents en cas d’actituds anòmales i/o disruptives 

en el terreny de joc. 
• Fer una adequada formació, informació i seguiment del treball Tutors de Joc. 
• Tenir cura del que succeeixi en totes les competicions d’esports individuals o 

d’equip per prendre les mesures necessàries en cas d’incidents importants. 
 
Aquest comitè està format pel president del CEEB, el vicepresident esportiu, el 
vicepresident social, un representant de l’equip tècnic, el síndic dels Tutors de Joc i un 
representant del col·lectiu dels Tutors de Joc. 
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