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CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 

 

Campus Day 

poliesportiu 

5 entitats 

conjuntes: Peón 

Doblado + 

Sandor + 

Handbol Ràpid 

+ Cornellà 

Futbol Sala + 

CEC Cornellà  

 

Campus Day 

poliesportiu 

2 entitats 

realitzen el seu 

Campus Day: 

Femení 

Cornellà i UE 

Sant Ildefons 



CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 

 
PREUS 
• Socis de les entitats esportives : 8 euros 
• Fills/es de patrocinadors de les entitats esportives: 10 euros 
• No socis de les entitats esportives de Cornellà: 15 euros 

 

HORARI CAMPUS DAY 
• 9H a 14H sense dinar (8h a 9h acollida) 
• 9H a 15H amb dinar (14h a 14:30h acollida i de 15h a 15:30h) 

 

EDAT 
de 6 a 12 anys 



TIMMING 
• 8h a 9h           Acollida instal·lació. 

• 9h a 10:40h            Activitats 1r torn 

• 10:40h a 11:10h    Esmorzar 

• 11:10h a 13:40h    Activitats 2n torn 

• 13:40h a 14h          Recollida / joc lliure 

• 14h a 14:45h          DINAR (picnic) 

• 14:45 a 15:15h       Recollida. 

 
* L’esmorzar i el dinar s’ho porten de casa. 

* És optatiu quedar-se a dinar o marxar a les 14h. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



TIMMING complert ROTACIONS 

Rotacions: handball, escascs, voleyball, hoquei  patins i futbol sala. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 

8h a 9h Acollida (2 monitors/es per l’acollida) 

8h a 8:30h Muntatge i directrius  
9h a 9:50h 1a rotació 
9:50h a 10:40h 2a rotació 
10:40h a 11:10h ESMORZAR 
11:10h a 12h 3a rotació 
12h a 12:50h 4a rotació 
12:50h a 13:40h 5ena rotació 
13:40h a 14h Joc lliure 
14h a 14:15h Recollida 
14h a 15h dinar  
15h a 15:15h Recollida 



CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 

PROGRAMACIÓ 
• 5 grups de 20-24 nens/es repartits en 5 pistes amb 1 monitor i 1 ajudant 

per grup. 

• 1 hora d’activitat per pista/ activitat/ esport. 

• 4 grups al pavelló i 1 grup a una sala fent escacs. 

 PAVELLÓ 1 
SALA 

ESCACS 
 1 hora d’activitat 

Jocs d’iniciació 

 
 

FUTBOL SALA 
1 horad’activitat 
Jocs d’iniciació 

HANDBOL 
1 horad’activitat 
Jocs d’iniciació 

HOQUEI PATINS 
1 hiora d’activitat 

Jocs d’iniciació 

PAVELLÓ 2 

VOLEIBOL 
1 hiora d’activitat 

Jocs d’iniciació 



RECURSOS HUMANS 

• 10 monitors/ entrenadors (2 per esport)  

• Coordinador:  

– Coordinació dels monitors 

– Responsable del timming 

– Referent de l’organització del CAMPUS DAY 

CAPACITAT MÀXIMA DE PARTICIPANTS 
• 120 nens/es = 24 nens/es per pista/ activitat. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



COORDINADOR 

Necessitat de tenir un coordinador 

 

MONITORS 

– 1 monitor per activitat 1 de suport si pot ser 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



RECURSOS ECONÒMICS 
 
DESPESES 

• 9 monitors/ entrenadors x 50 euros = 450 euros. 
• 1 coordinador / monitor x 60 euros = 60 euros 

60 + 450= 510 euros de despesa 
 
INGRESSOS 

• 64 nens/es x 8 euros = 512 euros 
 El nombre de nens/es que es necessiten per poder cobrir les 

despeses de 510 euros són 64 nens que paguin 8 euros. 
 Les despeses de monitoratge poden estar subjectes al nombre de 

nen/es que es participin. És a dir, al finalitzar el campus day es 
calculen els ingressos que s’han obtingut i es reparteix integrament 
amb el monitoratge. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



INSCRIPCIONS 
• Les inscripcions es realitzaran a cadascuna de les entitats 

esportives. El coordinador farà el recompte total d’inscrits i farà la 
distribució dels grups per edats (4 grups: 6, 7 i  8 anys, 9 i 10 anys, 
11 i 12 anys. 

• El PAGAMENT es realitzarà a les entitats esportives de Cornellà que 
portaran un CONTROL i seguiment dels socis i no socis que han 
pagat. 

• Les entitats esportives  hauran de demanar una còpia del DNI i de la 
targeta sanitària a l’hora de fer el pagament. 

• El dia 18 de desembre es farà un resum dels nens apuntats i els 
ingressos obtinguts. 

• L’entitat haurà de presentar el dia 18 de desembre com a molt tard 
a les 19:30h el llistat de nens que han pagat via correu electrònic al 
coordinador. 
 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



INSCRIPCIONS 

• Els pares i mares hauran d’apuntar als seus fills/es i 

pagar a les entitats esportives fins el dia 18 de 

desembre. 

• Important destacar el dinar: cada nen ha de portar-lo 

de casa. 

• L’assegurança de responsabilitat civil, i d’accidents 

haurà d’estar coberta per l’entitat. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



DADES QUE ES 
DEMANARÀN 
ONLINE 

 
 Adjunt amb la 

fotocòpia del Dni 
del nen/a i tarjeta 
sanitària. 

 
 Cada entitat 

disposarà de 24 
plaçes. Al esgotar-
se aquestes 
inscripcions, haurà 
d’elaborar una 
llista d’espera i 
sol·licitar més 
places al 
coordinador 

  



MATERIAL: 
• El material que s’utilitzarà serà el que les entitats puguin 

aconseguir, o bé, en cas que es necessiti algun material 
específic, cal demanar-ho a l’ajuntament per gestionar-
ho. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



INVITACIÓ CAMPUS DAY 
2 Invitacions per soci/a 

 

 Les entitats poden elaborar invitacions per els socis/esportistes per tal de 
fomentar que els nens/es ho donin als seus amics/gues. 

CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 



CAMPUS DAY CORNELLÀ: 23 de desembre 

EXEMPLE D’ACTIVITATS 



02 Descripció del projecte Cornellà Campus DAY 

ORGANITZACIÓ: 

 

TIMMING 

 

8:00h a 9:00h        Acollida 

9h a 11:00h           Activitats 1r torn 

11:30h a 11:30h    Esmorzar 

11:30h a 13:30h    Competicions 

13:35h a 14h         Recollida / joc lliure 

14h a 14:45h         DINAR (carmanyola) 

14:45 a 15:15h      Recollida 

 
* L’esmorzar i el dinar s’ho porten de casa. 

* És optatiu quedar-se a dinar o marxar a les 14h. 

 

Les activitats tenen una durada de 15 minuts 

Els partits tenen una durada de 20 minuts 

 

PROGRAMACIÓ 

 

• Grups de 10/12 nens/es per les activitats i de 7/9 nens/es per les competicions 

• 3 grups de nens/es de 6 a 8 anys per les activitats, però per la competició es subdividiran en 4 grups 

• 3 grups de nens/es de 9 a 12 anys per les activitats, però per la competició es subdividiran en 4 grups 

 

 Total 6 grups per 6 rotacions a les activitats i 8 grups a les competicions 

 

 

HORARI ROTACIONS 

9h a 9:15h 1a rotació 

9:20h a 9:35h 2a rotació 

9:40h a 9:55h 3a rotació 

10h a 10:15h 4a rotació 

10:20h a 10:35h 5a rotació 

10:40h a 10:55h 6a rotació 

11h a 11:25h ESMORZAR 

11:30h a 11:50h 1a competició  

11:55h a 12:15h 2a competició 

12:20h a 12:40h 3a competició 

12:45h a 13:05h 1a competició 

13:10h a 13:30h 2a competició 

13:35h a 13: 55h 3a competició 

14h a 14:15h Recollida 

14:05h a 15h DINAR 

15h a 15:15h Recollida 

COL·LABORACIÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

BÀSQUET 

PAVELLÓ 

OPOSICIÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

BÀSQUET 

NO OPOSICIÓ NO 

COL·LABORAICÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

BÀSQUET 

OPOSICIÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

HANDBOL 

COL·LABORACIÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

HANDBOL 

NO OPOSICIÓ NO 

COL·LABORAICÓ 

15 minuts 

d’activitat 

Jocs d’iniciació 

HANDBOL 

PISTA 

1 

PISTA 

2 

PISTA 

3 



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 1 BÀSQUET  

Tipologia d’activitat OPOSICIÓ 

Objectiu didàctic Dissociar l’èxit de la consideració de guanyador 

Contingut  BOT 

Metodologia Aprenentatge basat en problemes 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar GAUDIR: Posseir una cosa de la qual algú treu un profit, un avantatge 

Descripció de 

l’activitat 

Pilla pilla botant la pilota.  

Tot els jugadors amb pilota menys el que persegueix. Delimitem l’espai de joc. 

Quan el monitor/a fa un senyal, el que persegueix passa a ser perseguit i el que estava sent perseguit passa a ser perseguidor; per tant, el 

que perseguia ha de rebre la pilota de que era perseguit i fugir.  

REFLEXIÓ Reflexió: Molts cops ens trobem jugadors que davant dels exercicis poden provocar situacions de conflicte perquè executen un “marcador 

simultani o personal” de guanyadors i perdedors en funció de les normes del joc. Per exemple, en un joc de tocar i parar es pot considerar 

guanyador a un jugador que no hagi estat tocat en cap moment del joc. Davant d’aquest fet ens podem trobar situacions en les quals no es 

compleixin les normes, conflictes per aquestes situacions i alteracions del joc a causa del fet que la indignació davant dels companys que no 

accepten el seu canvi de rol creix en la resta. 

Es pot fer una reflexió final en la qual enllacem la competitivitat mal entesa, els objectius generals del joc: gaudir, la necessitat de no centrar-

se en fets aïllats i valorar els aspectes realment importants (esforç, satisfacció...) 

ASPECTES CLAU És important definir si volem introduir aqueta tasca des d’un inici o si volem que sigui una tasca que volem utilitzar desprès d’uns minuts de 

joc. 

Cal prestar molta atenció al moment d’entrada del format “el món al revés” i observar i gestionar bé els conflictes que es generin per fer una 

bona reflexió al final de l’activitat. 



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 2  BÀSQUET  

Tipologia d’activitat COL·LABORACIÓ 

Objectiu didàctic Valorar d’una manera positiva la pertanyença a un equip 

Contingut  PASSADA 

Metodologia Aprenentatge cooperatiu 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar TREBALL EN EQUIP: grup de persones organitzat per a un objectiu determinat 

Descripció de 

l’activitat 

Tots els jugadors/es s’han de distribuir pel camp “ uns davant d’uns altres a pocs metres” menys 1. Els jugadors s’han de passar la pilota d’una 

banda a l’altre de la pista, amb l’objectiu de fer les passades el més ràpid possible i acabar plantant la pilota a la línia de fons del camp (tots els 

jugadors han de tocar la pilota) L’objectiu és fer-ho més ràpid que un dels jugadors que haurà de sortir de una banda de la pista, anar botant la 

pilota i arribar a encistellar-la a l’aro sota del qual l’equip plantarà la pilota. 

 

REFLEXIÓ Reflexió: El treball en equip és el fet diferencial davant  la reflexió que comporta aquest joc.  

La idea principal és fer entendre que tots podem ajudar i col·laborar en l’assoliment de les tasques. No hi ha membres de l’equip de primera i 

segona. L’equip és EQUIP en majúscules.  

 

ASPECTES CLAU Haurem d’anar adaptant les distàncies per tal d’afavorir i fer reflexionar als jugadors que la suma de tots és molt més efectiva que la de un únic 

jugador. I que s’assoleix abans l’objectiu passant la pilota i col·laborant entre tots que individualment avançant per la pis ta botant. 



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 3 BÀSQUET  

Tipologia d’activitat NO OPOSICIÓ 

NO COL·LABORACIÓ 

Objectiu didàctic Animar-se els uns als altres com a estratègia de motivació col·lectiva 

Contingut  LLANÇAMENTS 

Metodologia Aprenentatge servei 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar MOTIVACIÓ 

Procés que sosté i que dirigeix l’activitat de l’organisme i el comportament dels individus 

Descripció de 

l’activitat 

Per parelles han d’aconseguir un objectiu: encistellar el màxim de cistelles individualment possibles en 2 minuts.  

El primer cop es fa sense condicionants. 

El segon cop el company/a fa tot el que pugui per desanimar la persona que realitza l’exercici. 

El tercer cop, el company/a fa tot el que pugui per animar i motivar al a persona que fa l'exercici. 

REFLEXIÓ Reflexió: Demanar al grup que reflexioni sobre com s’han sentit més còmodes mentre feien l’activitat: sense que ningú els digués res, amb persones 

desanimant-los o amb persones animant-los?. També se’ls pot preguntar quina de les vegades han obtingut millors resultats.  

 

ASPECTES CLAU Aspectes clau: podem promoure que els jugadors tinguin elements d’ànim i motivació concrets per a cada moment de l’entrenament o competició 

(ball, cançó, crit d’ànim...) 

 



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 4  HANDBOL 

Tipologia d’activitat OPOSICIÓ 

Objectiu didàctic Treballar amb tots/es els integrants de l’activitat 

Contingut  TREBALL EN OPOSICIÓ 1X1 

Metodologia Mètode del cas 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar SOCIALITZACIÓ: 

Acció de fer aparèixer o desenvolupar els caràcters socials 

Descripció de 

l’activitat 

Objectiu: fer canvis de parelles sense repetir els components amb els quals ja s’ha treballat. 

Es fan 2 files, surten en 

1x1  a atacar a la porteria amb varies limitacions: bots, temps d’atac i/o llançaments a porteria.  

 

REFLEXIÓ Reflexió: reunir al grup i preguntar com s’han sentit treballant amb diferents parelles. Es proposa que s’enfoqui el debat des de la 

perspectiva que treballar amb molta gent és un fet positiu i que ens fa ser millors.  

ASPECTES CLAU Cal variar les dificultats i limitadors en funció de les capacitats i edat del grup. 

Es pot fomentar que es faci alguna acció per fomentar l’esportivitat cada cop que s'iniciï el 1x1 per exemple donar-se o picar-se la mà o 

s’acomiadin dient m’ha agradat com has jugat... 

Abans de començar el 1x1 i per tal de fomentar el coneixement entre els companys han de dir alguna cosa que els hi agrada, per 

exemple: m’agraden els macarrons amb tomàquet, o sóc del barça... 



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 5 HANDBOL  

Tipologia d’activitat COL·LABORACIÓ 

Objectiu didàctic Superar les adversitats del joc amb l’esperit positiu 

Contingut  PASSADA I LLANÇAMENT 

Metodologia Aprenentatge cooperatiu 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar RESILÈNCIA 

Capacitat d’un ecosistema de recuperar l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o interferències 

Descripció de 

l’activitat 

S’inicia i es col·loquen 3 jugadors i una pilota per iniciar l’activitat a l’inici de la fila. Cadascun d’aquest jugadors es numera del 1 al 3. Quan 

l’entrenador digui un dels números el gols d’aquest jugador valen doble. Cada passada val 1 punt i només es poden fer 3 passades abans de 

llençar a porteria. Han d’aconseguir sumar el màxims de punts possibles entre tots tres abans de llençar a porteria passant-se la pilota. 

REFLEXIÓ L’objectiu d’aquesta activitat és veure la capacitat dels jugadors per reaccionar davant d’aquestes situacions inesperades i que afecten al 

resultat i acceptar-les. Caldrà reflexionar per veure com s’han sentit els jugadors i si les regles del joc han fet canviar l’estratègia de l’equip. 

ASPECTES CLAU Quan diguem el número de la persona la qual els seus gols valen dobles ( i per tant a qui buscaran per llençar a porteria) hem de mirar de anar 

canviant aquesta persona al llarg de l’activitat.  



2.1 Concreció de les activitats 

ACTIVITAT 6 HANDBOL 

Tipologia d’activitat NO OPOSICIÓ 

NO COL·LABORACIÓ 

Objectiu didàctic Posar-se a la pell dels companys/es que pateixen algun tipus de “discriminació” 

Contingut  BOT I LLANÇAMENT 

Metodologia Aprenentatge servei 

Durada 15 minuts 

INICI Explicació de la dinàmica de puntuació final 

VALOR a treballar EMPATIA 

Facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs per un procés d’identificació amb un objecte, grup o individu amb què algú 

es relaciona.  

Descripció de l’activitat Circuit d’habilitats d’iniciació al handbol. Els jugadors desenvoluparan el circuit d’habilitat però la persona que porti un peto assignat per 

l’entrenador tindrà un consigna específica, per exemple, només podrà botar amb la mà esquerra, no podrà fer més de 3 bots seguits 

endavant i desprès haurà de fer 1 enrere, només serà vàlid el gol per l’esquadra de la porteria.... L’entrenador anirà canviat el peto a 

diferents jugadors per tal de visquin aquesta situació de desigualtat.  

REFLEXIÓ Demanarem als jugadors que comparteixin quines emocions han sentit quan feien el circuit amb alguna limitació. Podem reflexionar amb 

ells sobre si han gaudit de l'activitat durant aquella estona, si la confiança en ells mateixos ha quedat ressentida, etc. Després de fer-ho, 

els preguntarem si creuen que és important treballar per evitar que cap persona de l’equip no arriba a viure alguna situació com aquesta.  

ASPECTES CLAU És important detectar els jugadors més hàbils i  introduir els limitadors progressivament.  



2.1.1 Avaluació de les activitats 

Al finalitzar l’activitat l’entrenador/a avaluarà al grup i li donarà el nombre de cartolines de colors que cregui que han complert entre tots, explicant el motiu pel quan no 

dona una cartolina si fos pertinent per tal de que el grup millori aquest comportament a la següent activitat.  

Només si hi ha una persona del grup que no ha complert un dels elements de les cartolines aquesta targeta no serà donada al grup.  

El grup ha d’intentar tenir tots els colors del TRIVIAL per tal de poder obtenir una bona puntuació al finalitzar totes les activitats. 

A LA ÚLTIMA ACTIVITAT SERÀ ON ES FARÀ EL RECOMPTE FINAL DE PUNTS PER GRUPS. Aquí es farà el recompte de cartolines de color que tenen i es 

premiarà amb 1 punt per TRIVIALS complerts. El màxim de punts que es poden aconseguir per grup són 6 punts. 

L’entrenador donarà una cartolina blanca amb un número escrit amb el nombre totals de trivials aconseguir en grup a cada nen/a. Aquesta cartolina blanca desprès 

s’haurà de presentar a l’entrenador que dirigeixi els partits per tal de fer el recompte final. 

Cartolina GROGA: Anima als companys dins i fora la pista  

Cartolina VERDA: Respecte als companys 

Cartolina BLAVA: Respecte les normes de les activitats 

Cartolina ROSA: Juga amb tothom de manera col·laborativa 

Cartolina MARRÓ: No discuteix amb els companys/es 

Cartolina TARONJA: Respecte les decisions del monitor/a 

MARRÓ 

ROSA 

GROGA BLAVA 

VERD 

TARONJA 

TRIVIAL 



2.2 Competició 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

GRUP 1 12:20h a 

12:40h 
 

GRUP 2 11:30h a 

11:50h 

12:20h a 

12:40h 

GRUP 3 11:55h a 

12:15h 
 

 
 

GRUP 4 11:55h a 

12:15h 

11:30h a 

11:50h 

EDATS 6 a 8 anys BÀSQUET EDATS 9 a 12 anys BÀSQUET 

COMPETICIÓ: format 5c5 

PAVELLÓ 
Competició de 

9 a 12 anys 

PISTA 

2 

Competició de 

6 a 8 anys 

PISTA 

1 

Competició de 

9 a 12 anys 

Competició de 

6 a 8 anys 

GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7 GRUP 8 

GRUP 5 12:20h a 

12:40h 
 

GRUP 6 11:30h a 

11:50h 

12:20h a 

12:40h 

GRUP 7 11:55h a 

12:15h 
 

 
 

GRUP 8 11:55h a 

12:15h 

11:30h a 

11:50h 



2.2 Competició 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

GRUP 1 13:35h a 13: 

55h 
 

GRUP 2 12:45h a 

13:05h 

13:35h a 13: 

55h 

GRUP 3 13:10h a 

13:30h 
 

 
 

GRUP 4 13:10h a 

13:30h 

12:45h a 

13:05h 

EDATS 6 a 8 anys HANDBOL EDATS 9 a 12 anys HANDBOL 

COMPETICIÓ: format 7c7 

PAVELLÓ 
Competició de 

9 a 12 anys 

PISTA 

2 

Competició de 

6 a 8 anys 

PISTA 

1 

Competició de 

9 a 12 anys 

Competició de 

6 a 8 anys 

GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7 GRUP 8 

GRUP 5 13:35h a 13: 

55h 
 

GRUP 6 12:45h a 

13:05h 

13:35h a 13: 

55h 

GRUP 7 13:10h a 

13:30h 
 

 
 

GRUP 8 13:10h a 

13:30h 

12:45h a 

13:05h 



2.2.1 Avaluació de la competició 

Al finalitzar el PARTIT: 

- L’ENTRENADOR 

- L’EQUIP RIVAL   

Donaran el nombre de cartolines de colors que cregui que han complert entre tots, explicant el motiu pel quan no dona una cartolina si fos pertinent. 

Només si hi ha una persona del grup que no ha complert un dels elements de les cartolines aquesta targeta no serà donada al grup.  

El grup ha d’intentar tenir tots els colors del TRIVIAL per tal de poder obtenir 1 punt per part de l’entrenador i 1 punt per part de l’equip rival. 

AL FINALITZAR ELS PARTITS  SERÀ ON ES FARÀ EL RECOMPTE FINAL DE PUNTS PER EQUIPS.  

 

Cartolina GROGA: Anima als companys dins la pista i des de la banqueta.  

Cartolina VERDA: Respecte als contraris 

Cartolina BLAVA: Respecte les normes de joc i aixeca la mà quan comet infracció 

Cartolina ROSA: Juga amb tothom de manera col·laborativa 

Cartolina MARRÓ: Saluda al rival al inici i final del partit. 

Cartolina TARONJA: Respecte les decisions arbitrals.  
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2.2.1 Avaluació de la competició 

L’ENTRADOR DE CADA EQUPI SERÀ EL QUE HAURÀ D’OMPLIR LA FITXA FINAL DE L’EQUIP 

NOM DE L’EQUIP Nombre de punts obtinguts 

Puntuació envers el resultat del partit (es puntuarà amb 3 punts si l’equip guanya, 2 

punts si empata i 1 punt si perd) 

Suma puntuació Activitats (nombre de punts aconseguits entre tots els jugadors de 

l’equip, dividit entre els nombre de jugadors que siguin)  

“ els jugadors hauran de presentar les seves cartolines blanques a l’entrenador”  

Puntuació Tècnic (2 punts si han sumat tots els colors del trivial, 0 punts si no els 

han sumat)  

“la valoració la farà l’entrenador de l’equip rival conjuntament i fent una reflexió amb 

els jugadors/es” 

Puntuació equip rival (2 punts si han sumat tots els colors del trivial, 0 punts si no els 

han sumat)  

“la valoració la farà l’entrenador de l’equip rival conjuntament i fent una reflexió amb 

els jugadors/es” 

RESULTAT FINAL 
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