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INTRODUCCIÓ:

• Standard racial o prototipus.

• Defectes des-qualificables i objectables.

• Metodologia: Puntuació per parts, fitxes de valoració, valoracions finals, 

etc.

Un jutge coneix en profunditat el Reglament del Llibre Genealògic de la 
raça o races que valora. 



SISTEMÀTICA DE VALORACIÓ

Proposta de les fases de valoració:

o Revisió de defectes:

• Eliminatoris.

• Objectables.

o Puntuació de la conformació:

• Per parts.
• General.



No passa res: 
només no soc de 

raça o soc un 
creuament

SISTEMÀTICA DE VALORACIÓ

• Revisió de defectes:

o Eliminatoris.

o Objectables.



Revisió de defectes:
• Defectes Eliminatoris

o Color negre o tacats.

o Llana ondulada, curta i / o tancada.

o Pèl brillant i / o groc.

o Gran zona descoberta de llana.

o Defectes genètics transmissibles (prognatisme o braquignàtia, testicles y bragues 

dividits, monórquids o criptórquids, extremitats molt rectes o molt caigudes, 

aploms incorrectes...)

o Conformació en general defectuosa en grau acusat o desenvolupament incomplet.

Foto: J. Falconer Foto: B. Anguera Foto: I. Tur                                  Foto: B. Anguera
Eivissenca de Formentera    Roja Mallorquina Eivissenca d’Eivissa Mallorquina



Revisió de defectes:

• Defectes Eliminatoris

o Color negre o tacat.

Raça Ovelles de Formentera
Foto: Falconer

Raça Roja Bilbilitana
Foto MAPAMA



Revisió de defectes:

• Defectes Eliminatoris

o Llana rebulla, curta y / o tancada, sense ble.

Raça Merina



Revisió de defectes:

• Defectes Eliminatoris

o Pèl brillant i / o groc.

Raça Rubia del Molar

Raça Mallorquina

Raça Maellana
Foto: MAPAMA



Revisió de defectes:

• Defectes Eliminatoris

o Descobertes de llana en gran part.

Raça de Pelo Canaria Raça Maellana
Foto: MAPAMA



Revisió de defectes:

• Defectes Eliminatoris

o Defectes genètics transmissibles (prognatisme o braquignàtia, testicles 

y bragues dividits, monórquids o criptórquids, extremitats molt rectes o 

molt caigudes, aploms incorrectes...)

o Conformació en general defectuosa en un grau elevat o desenvolupament 

incomplet.



Revisió de defectes:

• Defectes objectables:

o Taques negres o vermelles, en número o mida considerable.

o Ble groguenc.

o Testicles marcadament xapats.

o Aploms incorrectes.

o Qualsevol defecte manifest en las característiques objecte de valoració.

Valorar quan es revisen 
anotar el defecte i 
valorar les parts.

Raça Eivissenca

Que trobeu vosaltres?
Per jo son eliminatoris 

segons el grau



SISTEMÀTICA DE VALORACIÓ

• Puntuació de la conformació:

o Per parts.

o General.

Dors rec
Coa? 5

Uf quina
Llana…6

Bons 
aplom

Aquest
braguer

Pero es
MENORQUINA 
i bona 8

Perfil recta
8

PUNTUACIÓ FINAL
EXEMPLAR BO 80 PUNTS



METODOLOGIA:
Puntuació per parts

Cada regió corporal se qualificarà assignant un valor d’1 a 10 punts, segons 
la següent escala:
Excel·lent: 10 punto.
Molt bona: 9 punts.
Bona: 8 punts.
Relativament Bona: 7 punts.
Regular: 6 punts.
Suficient: 5 punts.
Insuficient (eliminar): menys de 5 punts.

Realment cada 
part es valora de 

5 a 10 punts



Nova proposta dels coeficients per àrees corporals:
SEXE F M
CAP I COLL 1,2 1,2
TRONC, DORS I CUA 1’5 1’5
CAPA, PÈL I LLANA 1,3 1,3
GRUPA I MUSCLES 1’5 1’5
EXTREMITATS I APLOMS 1’5 1’5
TESTÍCLES / SISTEMA MAMARI 1,5 1’5
DESENVOLUPAMENT I HARMONÍA 
GENERAL

1’5 1’5

TOTAL 10 10

Fitxa de valoració actual

SIGNATURA
JUTGE

VALIDACIÓN 
COMISSIÓ

SEXE F M PUNTUACIÓ
(Del 1 al 10)

PUNTUACIÓ
FINAL

OBSERVACIONS

CAP I COLL 1,2 1,2
TRONC 1’5 1’5
CAPA, PÈL I LLANA 1,3 1,3
GRUPA I MUSCLES 1 1
CUA 1 1
EXTREMITATS I APLOMS 1’5 1’5

TESTÍCUCLES 0 1
SISTEMA MAMARI 1 0
DESENVOLUPAMENT 
GENERAL I HARMONÍA 
GENERAL

1’5 1’5

TOTAL 10 10

PUNTUACIÓ 
FINAL



METODOLOGIA:
Puntuació global (De 0 a 100)

ü Excel·lent (EX): 90 o més punts.
ü Molt Bo (MB): 85-89 punts.
ü Bo (B): 80-84 punts.
ü Relativament Bo (RB): 75-79 punts.
ü Suficient (S): 65-74 punts.
ü Insuficient (E): 64 o menys punts (No apta o eliminat com a reproductor).

Mínim 65 punts per inscriure un animal en els registres del Llibre genealògic 
(75 per inscriure’l a Registre de Mèrit).



Puntuació de la conformació:

o Per parts.

o General.

La majoria de les fotos de la puntuació per parts: Sebastià Truyol i Àgueda Pons



Caràcters morfològics diferenciadors de raça:
Ø General de cos:

Ø Proporcions

Raça:     Eivissenca (Longilini) Menorquina Roja Mallorquina (Mediolineo)         Canaria de Pelo  (Brevilini)
Fotos: MAPAMA

Ø Mida i pes

Raça:     Charmoise (Hipermetria) Menorquina (Eumetria) Talaverana Gallega (Elipometria)
Fotos: MAPAMA



Caràcters morfològics diferenciadors de raça:
Ø Cap:

Ø Perfil

Raça:     Maellana (Convexo) Menorquina    (Recto)  Gallega                                           (Concavo)
Fotos: MAPAMA

Ø Banyes

Ø Orelles



Puntuació de la conformació per parts:
o Per parts: Cap i coll.

Ø Cap: 
Mida mitjana.
Perfil recta amb alguna concessió a subconvex, que es l'expressió dels 
mascles.
Banyes freqüents en els mascles, en forma d’espiral. Es poden presentar a 
les femelles, però solen ser de forma més rudimentària o atròfica.

Orelles amples, allargades i lleugerament caigudes i girades cap endavant.
Cara estreta i llarga.

Ø Coll: Curt, lleuger a les femelles i més robust en els mascles.



Puntuació de la conformació:

o Per parts: Troc, dors i coa.

Ø Tronc

Llarg de diàmetre transversal mig.

Línia dors-lumbar horitzontal.

Ø Coa: Llarga, sobrepassant el tars..



Puntuació de la conformació:
oPer parts: Capa i llana.

Ø Pell i mucoses: 
Pell gruixuda, des pigmentada, presenta un plec més o menys desenvolupat a lo 
llarg de la línia traqueal del coll. 
De color blanc uniforme, sense taques. 
Mucoses rosades d’acord amb la capa.

Ø Pèl:
Banc i sense brillo.

Ø Llana: 
La llana forma un ble obert, triangular, blanc i sense brillo.
Vasta amb gran densitat de fibres i en forma de ble triangular.
Gran quantitat de suarda.
Cobreix gran part del cos: dors, ventre i coll.
Pot arribar a formant una monya i fins a la canya a les extremitats.



Puntuació de la conformació:

o Per parts: Gropa i cuixes.

Ø Gropa: 

Ample i una mica caiguda

Ø Cuixes:

????

Foto: Tomeu AngueraNo descrit al Llibre Genealògic



Puntuació de la conformació:

o Per parts: Extremitats i aploms.

Ø Extremitats: 

Fortes.

De mida curta a mitja.

Ø Aploms:

Ben aplomades.

Es el que posa l'estàndard oficial. 
Proposo modificar.

Es revisarà amb detall a la valoració lineal, 
aquí es tracta de puntuar el conjunt de les 

extremitats.
En els controls de millora es valora l'òptim



Puntuació de la conformació:

o Per parts: Testicles / Sistema mamari.

Ø Testicles: 

Presenten una simetria i divisió correcte.

Ø Mames: 

De grosses a mitjanes.

Ben desenvolupades.

Ben implantades.

De pell fina i elàstica. 

Mugró de implantació baixa i orientat horitzontalment.



Puntuació de la conformació:

oDesenvolupament i Harmonia General.

Ø Desenvolupament: 

Perfil del conjunt recta a subconvex, típic amb els mascles. 

Raça Eumètrica. Pesos de 45 a 65 a les femelles i de 65 a 85 en els mascles.

Proporcions allargades longilini. Altura a la creu 78 cm. Mascles i 68 femelles.

De llana llarga i basta, de color blanc i amplia distribució.

Ø Harmonia: 

En conjunt es veu correcta, sense destacar cap part del cos i amb unions 

progressives.

En el llibre esta posat així però es 
una errada, es confon el perfil del 

cap amb perfil de l’animal







VALORACIÓ MORFOLÒGICA PER LA 
INSCRIPCIÓ EN EL LLIBRE GENEALÒGIC

MOLTES GRACIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ


