
Quadre avaluació
Marca Escola Esportiva Prat Documentació

Presentació i 

entrevistes

Principi 1: Estil de vida saludable 0 0
Promoció de la salut 0 0
1. Estat Físic Esportistes: vetllar pel bon estat físic d'esportistes i 

tècnics, implantant accions que permetin el control.

2. Hàbit de Vida Saludable: formació sobre els beneficis dels 

hàbits de vida saludable.

Promoció de l'esport 0 0
6. Formació Esportista: per al foment de l’adquisició de l’esport 

com a hàbit de vida.

Principi 2: Itinerari esportiu 0 0
Oferta esportiva

8. Formació Itinerari Esportiu: garantir la formació variada dels 

esportistes
9. Avaluació Satisfacció: avaluació de la satisfacció dels clients.

10. Satisfacció-oferta: implantació de millores en base a la 

satisfacció avaluada.

Principi 3: Model d’aprenentatge de qualitat 0 0
Aprenentatge esportiu 0 0
17. Planificació Aprenentatge: tenir una planificació de 

l'aprenentatge del seu esport.
18. Pla de Formació: amb criteris pedagògicament correctes.

Processos de gestió 0 0
25. Pressupost: aprovat per assemblea.
26. Segmentació pressupost: amb diferenciació de l'activitat de 

l'escola i la resta d'equips o activitats.
27. Dependència subvencions: reducció de la dependència de 

subvencions.
28. Factures: transaccions comercials amb factures legals.
29. Estructura organitzativa: definició.
30. Llocs de treball: definició de cada un d'ells.
31. Tasques i funcions: definició de cada lloc de treball.

Principi 4: Capacitació - formació 0 0
39. Formació dels seus tècnics: vetllar per la formació dels seus 

tècnics.
40. Mecanismes de comunicació-formació: disposar de 

mecanismes de comunicació per l’intercanvi de continguts 

formatius.
41. Avaluació tècnica: dels seus responsables tècnics.

correcte: 100 punts

correcte amb algunes mancances: 75 punts

sense definició: 0 punts

definició 1/4 part: 25 punts

definició1/2 part: 50 punts

Puntuació
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Puntuació

Principi 5: Educació en valors 0 0
48. Valors: identificació dels valors de l’entitat.
49. Promoció valors: implantar accions per la promoció dels seus 

valors.
50. Valors útils: valors presents en l’activitat esportiva de 

l’entitat.
51. Fairplay: respectar el fairplay i l’esperit del joc.
52. No violència en l’esport: absència de sancions per 

comportaments violents.
53. Respecte reglament: de l’esport en el que participa.

0 0
Sumatori total 0


