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10 %DESPLAÇAMENTS
Descripción

No sap desplaçar-se ni controlar la
pilota. No existeix coordinació
entre braços, cames i estic.

Sap desplaçar-se amb la bola, però
no té un bon control d'ella i no
existeix coordinació entre braços,
cames i estic.

Sap desplaçar-se i controlar la
pilota, però encara no existeix una
bona coordinació entre braços,
cames i estic.

Sap desplaçar-se i controlar la
bola. Té una bona coordinació
entre braços, cames i estic.

10 %PASSADES I RECEPCIONS
Descripción

No regula la passada amb l'estic,
no controla la bola i no compleix
una lògica en el joc.

Regula la passada amb l'estic,
controla la pilota amb dificultat i
no compleix una lògica en el joc.

Regula la passada amb l'estic,
controla la pilota i va complint una
mica de la lògica en el joc.

Regula la passada amb l'estic,
controla la bola tinguent en
compte el camp visual, complint
una lògica en el joc.

10 %LLANÇAMENTS
Descripción

No té un control del llançament i
no coordina cames i braços.

Comença a tenir control en el
llançament, coordinant cames i
braços amb dificultat, però no
eludeixen la intervenció del porter.

Controla la bola en el llançament,
coordinant cames i braços.
Comença a tenir èxit davant la
intervenció del porter.

Té un bon control de la pilota en el
llançament, bona coordinació de
cames i braços. Sol tenir èxit
davant la intervenció del porter.

10 %SITUACIONS DE JOC
Descripción

No domina ni les accicions d'atac
ni de defensa.

Domina amb dificultat les accions
d'atac i de defensa.

Té un cert domini de les accions
d'atac i defensa.

Domina bé les accions d'atac i
defensa.

10 %PARTICIPACIÓ
Descripción

No segueix el joc i no participa.
Està distret.

No està atent a la dinàmica del joc,
però participa freqüentment.

Està atent a la dinàmica del partit,
però no segueix l'atac i la defensa.
Demana la pilota i participa
freqüentment en el joc.

Està atent a la dinàmica del partit,
segueix l'atac i la defensa. Demana
la pilota i participa activament en
el joc.

10 %NORMES DEL JOC
Descripción

No respecta les normes del joc, fa
trampes, crear conflictes cada cop
que aparèix un dubte.

Respecta les normes del joc
pactades, i la seva aplicació al
partit.

10 %CONDUCTES
Descripción

No es comporta de forma
adequada i no sap solucionar els
problemes que s'ocasionen.

Es comporta de forma adequada,
però en alguns casos falta el
respecte als companys, als
adversaris o al material.

Es comporta de forma adequada, i
en pocs casos falta el respecte als
companys, als adversaris o al
material.

Es comporta de forma adequada,
respectant els companys, els
adversaris i el material. Soluciona
els problemes de manera
respectuosa.

10 %EQUIP
Descripción

No ajuda als companys d'equip, li
manca companyia, solidaritat i
cooperació. A més a més de no
gestionar les dinàmiques d'equip.

Ajuda als companys d'equip, és
solidari i coopera per assolir el
resultat. No sap gestionar les
dinàmiques de l'equip.

Ajuda als companys d'equip, és
solidari i coopera per assolir el
resultat. Sap gestionar les
dinàmiques de l'equip.

Ajuda als companys d'equip, és
solidari i coopera per assolir el
resultat. Sap gestionar les
dinàmiques de l'equip.

10 %TÀCTICA
Descripción

Abans de passar la pilota, no
aixeca el cap i tampoc mira la
possessió dels seus companys.

A vegades, abans de passar la
pilota, aixeca el cap i mira la
possessió dels seus companys.

Sempre abans de passar la pilota,
aixeca el cap i mira la possessió
dels seus companys.

10 %
TÈCNICA D'EMPUNYADURA
Descripción

No agafa l'estic amb les dues
mans i de manera correcta.

En algunes ocasions agafa l'estic
amb les dues mans i de manera
correcte.

Normalment agafa l'estic amb les
dues mans i de forma correcte.

Sempre agafa l'estic amb les dues
mans i de manera correcte.


