
 

   

  

 
 
  
 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ I  VALORACIÓ DESPRÉS DELS PARTITS 
 

Per tal de millorar la participació al programa Juga Verd Play per part dels 
tècnics dels equips i millorar la traçabilitat adjuntem el següent protocol a 
seguir després de cada jornada: 

 
- Un cop finalitzat el partit els dos tècnics es reuniran amb el Tut@r de 

Joc per tancar l’acta. 
 

- Durant el transcurs de la reunió serà obligatori l’ús de mascareta i es 
mantindrà la distància de seguretat. 

 
 

- Els tècnics presentaran, a data del partit, un document signat pel 
responsable del grup estable on declari que en els darrers 14 dies no 
ha hagut cap canvi en la seva declaració responsable de la COVID 19 
(Annex a l’acta). 
 

- Aquest documents s’adjuntaran a l’acta digital mitjançant una 
fotografia. 

 
- En aquest moment l’estat del partit passarà a ser “Partit finalitzat”. 

 
- Un cop tancada l’acta tots els agents (Tut@r de Joc, Tècnics, Públic i 

Tutor de Grada) disposaran de 15’ per realitzar les seves valoracions a 
l’App “BaixEsport-VerdPlay”. 

 

- Tots tres aprofitaran aquest moment per realitzar les valoracions Juga Verd 
Play. 

 
- Passats els 15’ l’estat del partit passarà a ser “Partit tancat” i cap 

agent podrà valorar-lo. 
 

- Si algun dels tècnics no disposa de l’App, no sap com funciona o té 
algun motiu que li impedeixi valorar, el Tut@r de Joc ho comunicarà a 
les observacions de la seva valoració JVP. D’aquesta manera des del 
Consell Esportiu podrem designar personal dels Equips de Difusió per 
ajudar a aquells equips que tenen dificultats a l’hora de fer ús de 
l’App. 
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- El Tut@r de Joc recordarà la importància de que tots els agents 
valorin, i seran els tècnics qui transmetin aquesta informació a les 
famílies, insistint en el termini de 15’ per realitzar les valoracions. 

 
- Podran aprofitar aquest temps per comentar aspectes a destacar que 

han pogut sorgir durant el partit. 
 

 

 
Cal destacar com a modificació importat a nivell normatiu per aquest curs 
l’article 2.11 de les Normes de Competició i Disciplina. Aquest punt incorpora 
una nova sanció que rebran els equips en els cassos on un tècnic d’algun 
equip no valori durant 4 setmanes consecutives. L’aplicació d’aquesta sanció 
podria  implica la pèrdua de punts definitiva de l’ equip. 


