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http://issuu.com/action/page?page=6
http://issuu.com/action/page?page=6
http://issuu.com/action/page?page=16
http://issuu.com/action/page?page=16
http://issuu.com/action/page?page=22
http://issuu.com/action/page?page=22
http://issuu.com/action/page?page=47
http://issuu.com/action/page?page=47
http://issuu.com/action/page?page=49
http://issuu.com/action/page?page=49
http://issuu.com/action/page?page=61
http://issuu.com/action/page?page=61
http://issuu.com/action/page?page=68
http://issuu.com/action/page?page=68
http://issuu.com/action/page?page=74
http://issuu.com/action/page?page=74


 4  

CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA 
 
 
L’any 1977, un grup d’escoles va fundar l’entitat que avui és el Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona. Els objectius fundacionals eren ben clars: fer 
esport, utilitzar-lo com a eina educativa i organitzar-lo des de la pròpia escola.  
 
Avui, 37 anys després de la constitució del CEEB, aquests objectius encara són 
vigents perquè entenem que són els que la societat demana. És per això que 
seguim posant èmfasi en els aspectes més educatius de l’esport i en l’actitud de 
tots els agents que l’envolten. 
 
Des del CEEB volem apropar la pràctica i la competició esportiva a tots els nens 
i nenes, adolescents i joves que ho desitgin. Ho volem fer per dues raons 
fonamentals: perquè seguim estant convençuts de la importància dels valors 
esportius i de la seva transcendència formativa, i perquè entenem l’esport com 
un mitjà cabdal d’aprenentatge per a la convivència, l’esforç personal i la 
integració social. 
 
Estem il·lusionats en tirar endavant els projectes planificats, però volem 
encoratjar a tot el col·lectiu implicat perquè ens ajudi a donar una resposta 
coherent al compromís educatiu que comporta l’esport escolar. Treballarem 
perquè des de l’administració, famílies, escoles i entitats esportives, comitès de 
competició, educadors esportius, tutors de joc i els propis esportistes es faci 
realitat el veritable significat d’una activitat esportiva, lúdica, educativa i 
generadora de convivència, tolerància i companyonia. Estem convençuts 
d’aconseguir-ho si som capaços de transmetre el nostre entusiasme. 
 
Confiem en la vostra col·laboració. La responsabilitat d’una feina ben feta ens 
implica a tots. 
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Adreça:                     Av. Litoral 86-96 08005 Barcelona  

                                          (CEM La Mar Bella) 

Telèfon:                      93 219 32 16     
Fax:                             93 219 35 54 

Adreça electrònica:    ceeb@elconsell.cat  

 

Horari d’atenció al públic:  
Ininterromput de 9:00h a 20:00h de Dilluns a Divendres.  
 

Adreces electròniques: 
 

 Secretaria Tècnica: esportequip@elconsell.cat; promo@elconsell.cat 

 Atenció al Públic: informacio@elconsell.cat 

 Esports d’equip:  
Competició: competicio@elconsell.cat; esports@elconsell.cat   
Departament de TJ: equips@elconsell.cat; equipstj@elconsell.cat;  

 Ajornaments: ajornaments@elconsell.cat  

 Esports individuals: esportindividual@elconsell.cat; 
individual@elconsell.cat  

 Atletisme i Challenge de Cros: cmp@elconsell.cat 
 Multiesport:  multiesport@elconsell.cat 

 Promoció esportiva: promo@elconsell.cat 
 Formació: formacio@elconsell.cat 

 Coordinació Grup CEEB: usc@elconsell.cat 

 Comunicació: comunicacio@elconsell.cat 

 Direcció:  ger-ceeb@elconsell.cat    

 Administració: administracio@elconsell.cat   

 Secretaria general:  jsarda@elconsell.cat       

 Fundació per l’esport i l’educació a Barcelona: fundacio@feeb.cat 
 Mar Bella: marbella@elconsell.cat 
 Can Font: usc@elconsell.cat 

 Adia: adia@adia-ong.org 

 

Plana web:     http://www.elconsell.cat/ceeb 

 
Horaris dels comitès: 
Cada un dels Comitès Esportius del CEEB tindrà un horari fix d’atenció a les 
entitats participants. Trucant a les nostres oficines us informarem puntualment 
d’aquests horaris, que en el cas dels esports d’equip seran els mateixos per a 
tot el curs. Els Comitès d’esports individuals es reuniran en funció dels seus 
calendaris i les seves necessitats.   

mailto:ceeb@elconsell.cat
mailto:esportequip@elconsell.cat
mailto:promo@elconsell.cat
mailto:informacio@elconsell.cat
mailto:competicio@elconsell.cat
mailto:esports@elconsell.cat
mailto:equips@elconsell.cat
mailto:equipstj@elconsell.cat
mailto:ajornaments@elconsell.cat
mailto:esportindividual@elconsell.cat
mailto:individual@elconsell.cat
mailto:cmp@elconsell.cat
mailto:multiesport@elconsell.cat
mailto:promo@elconsell.cat
mailto:formacio@elconsell.cat
mailto:usc@elconsell.cat
mailto:comunicacio@elconsell.cat
mailto:ger-ceeb@elconsell.cat
mailto:administracio@elconsell.cat
mailto:jsarda@elconsell.cat
mailto:fundacio@elconsell.cat
marbella@elconsell.cat
mailto:usc@elconsell.cat
mailto:adia@adia-ong.org
http://www.elconsell.cat/ceeb
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COM S’ORGANITZA EL CEEB? 
 
 
D’acord amb els seus Estatuts, el Consell està format per una Assemblea 
General, formada pels representants de tots els centres escolars i entitats 
afiliades. L’Assemblea és el màxim òrgan de govern i és sobirana en les seves 
decisions, d’acord amb les lleis. 
 
Escollida per l’Assemblea, hi ha la Junta Directiva, composta per un 
President, Vice-presidents, Secretari, Tresorer i vocals, que depenen d’una o 
altra vicepresidència. 
 
 
 
 

Cadascun dels esports que tenen cabuda al Consell, estan organitzats per un 
Comitè de competició de diverses persones, normalment procedents 
d’escoles i amb algun historial educatiu o esportiu.  
 
Els Presidents dels Comitès de competició dels esports d’equip es reuneixen 
per tal d’homogeneïtzar les seves actuacions i els criteris de funcionament, en 
un Comitè Tècnic que presideix un membre de la Junta Directiva i del qual 
formen part membres de l’equip tècnic del CEEB i dels Tutors de Joc (TJCA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El CEEB també te constituït un Comitè ètic, que té un objectiu múltiple: fer de 

Comitè d’apel·lació, resoldre situacions (a petició de les entitats o dels Comitès de 
competició) que generin problemes ètics a les competicions organitzades, 
treballar per l’adquisició de valors mitjançant el seguiment de la classificació del 
“semàfor dels valors”. I promoure la responsabilitat educativa. 

Aquest Comitè també fa de comitè ètic per a la TJCA. 

 

ASSEMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA 

COMITÈ  

TÈCNIC 

REPRESENTANTS 
TJCA 

REPRESENTANTS 
EQUIP TÈCNIC 

VICE-PRESIDENT 
ESPORTIU 

PRESIDENTS 
COMITÈ  

DE COMPETICIÓ 

PRESIDENT 

SECRETARIA 
GENERAL 
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El Jutge Únic de Competició, és la persona designada per la Junta Directiva 
que s’encarrega de veure i sancionar totes les infraccions al Reglament General 
de Competició, la comissió de les quals porti aparellada una sanció igual o 
superior a 3 jornades de suspensió i tots els casos de violència. 

 

 
 
 
 
El Síndic dels Tutors de Joc, és el representant dels TJ a la Junta Directiva, i 
s’encarrega d’assessorar-los, formar-los i recolzar-los per mantenir la qualitat de 
la seva tasca. 
 
El Mediador d’ajornaments vetlla perquè tots els equips juguin el màxim de 
partits possible.  
 
 
 

COMITÈ  
ÈTIC 

APEL·LACIONS DE DECISIONS DEL COMITÈ 
DE COMPETICIÓ 

RESOLUCIÓ CONFLICTES ETICS CEEB 

 RESOLUCIÓ CONFLICTES ETICS TJCA 

SEGUIMENT SEMÀFOR DELS VALORS 

COMITÈ  
DE 

COMPETICIÓ 

 

JUTGE  
ÚNIC 

 

COMITÈ  
ÈTIC 

COMITÈ  

ÈTIC 

VICE-PRESIDENT 
ESPORTIU 

VICE-PRESIDENT 
SOCIAL 

PRESIDENT 

REPRESENTANT 
EQUIP TÈCNIC 

SÍNDIC TUTORS 
DE JOC 

REPRESENTANTS 
TJCA 

PROMOURE LA RESPOSABILITAT EDUCATIVA 
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A. PARTICIPANTS  
 
 

Entitats participants  
 

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament i les agrupacions esportives o 
altres entitats de Barcelona que ho desitgin i que estiguin degudament 
reconegudes i inscrites al Registre corresponent del Consell Català de l’Esport. 

 

Participació d’entitats de fora de la ciutat de Barcelona 

 
Les funcions dels Consells Esportius, estan emmarcades dins d’un àmbit 

territorial concret, en el nostre cas, la Ciutat de Barcelona. Els equips de fora de 
Barcelona que vulguin prendre part en les nostres competicions i/o vulguin 
optar a classificar-se per a les fases finals territorials o nacionals dels JEEC, 
necessitaran el permís del seu Consell d’origen i hauran d’acceptar el nostre 
reglament. 
 
 

B. CATEGORIES I EDATS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En alguns esports, i per necessitats de competició, les edats per categoria varien. 
Poden consultar-se en els reglaments de cadascun d’ells. 
 
 
Menuts i menudets: 

Categoria Esports d’equip Esport Individual 

Nascuts l'any 2008 Menudets (*) 
Prebenjamí 

Nascuts l'any 2007 Menuts (*) 

Nascuts l'any 2006 Prebenjamí 
Benjamí 

Nascuts l'any 2005 Benjamí 

Nascuts l'any 2004 Prealeví 
Aleví 

Nascuts l'any 2003 Aleví 

Nascuts l'any 2002 Preinfantil 
Infantil 

Nascuts l'any 2001 Infantil 

Nascuts els anys 1999-00 Cadet 

Nascuts els anys 1997-98 Juvenil 

Nascuts els anys 1994-95-96 Júnior 

Nascuts els anys 1992-93 Sub-23  
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Els nens i nenes que integren aquestes categories d’esports d’equip, només 
participaran en activitats no competitives. 

 
 

C. ASPECTE ECONÒMIC 
 
 
Tot centre o entitat, en el moment de fer la seva inscripció, abonarà la quota 
establerta: 
 

1 € Per inscripció de centre 

3 € Per inscripció d’equip i fase (*) 

5 € Per tramitació de llicència de jugador, delegat i entrenador 

1 € Per tramitació de llicència d’esportista de 1er i 2on de primària i 
d’educació infantil 

                                                                                                   
(*) S’haurà de fer una inscripció per a cada fase en les dates fixades en el 
calendari general. 
 
 
 

D. INSCRIPCIONS 
 
 
Les inscripcions dels participants i dels equips es faran a través del nostre 
aplicatiu informàtic. http://ceeb.playoffinformatica.com 
 
A la web del CEEB (www.elconsell.cat/ceeb), trobareu el manual d’ús i un 
accés directe per accedir a l’ aplicatiu.  

 
Alguns documents s’han de presentar en paper. Els originals estan penjats a la 
plana web del CEEB. (no acceptarem escrits a mà) 
 

 FULL D’INSCRIPCIÓ DE CENTRE 

 MANIFEST D’AFILIACIÓ 
 FULL D’AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES 
 FULL DE SOL·LICITUD DE CANVIS O DE BAIXA 

 FULLS D’INSCRIPCIÓ ESPECÍFICS PER A LES COMPETICONS 
D’ESPORTS INDIVIDUALS I TROBADES 

http://ceeb.playoffinformatica.com/
http://www.elconsell.cat/ceeb
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Procés d’inscripció 
 

 ENTITATS 
 

En primer lloc, s’ha d’omplir la inscripció de centre, el manifest d’afiliació i el 
full d’autorització de tractament de dades i lliurar-ho tot al CEEB. L’entitat 
estarà de baixa fins que aquesta documentació estigui lliurada. (no podreu 
accedir a l’aplicatiu fins que des del CEEB es doni d’alta el Centre.). 
 
Un cop donat d’alta el centre, es donarà a cada entitat un nom d’usuari i una 
paraula de pas per accedir a l’aplicatiu i poder entrar i/o modificar les dades del 
centre, dels participants i dels equips.  
 
Recordeu revisar les dades de la pestanya entitat, especialment el nom de les 
persones de contacte (Delegat d’Esports i coordinadors dels diferents esports, i  
presidents) els seus correus electrònics i telèfons mòbils. 
 

 EQUIPS 
 
Les entitats participants a les competicions d’esports d’equip, (futbol 5, bàsquet, 
voleibol, futbol 7-11, hoquei patins, hoquei sala, criquet i handbol) hauran 
d’inscriure les dades dels equips a la pestanya EQUIPS. 
  
En aquesta pestanya heu d’inscriure els vostres equips, és important que 
completeu totes les dades sol·licitades al formulari, hi ha camps obligatoris 
d’omplir. Per guardar la informació escrita s’ha de prémer el botó desar i 
inscriure a una lliga, on seleccionareu a quina competició jugar (esport + 
categoria).  En aquest moment, l’equip passarà a estar pre-inscrit.  
 
Un cop inscrits els equips a la lliga heu de validar els mateixos via 
telefònica o a les nostres oficines. En aquest moment es crearà un albarà 
que s’haurà de pagar a l’instant. 
Un cop validat un equip, les seves dades no podran canviar-se. Cada equip ha 
d’inscriure, com a mínim, una persona de contacte (les dades del qual/quals 
sortiran al calendari de joc). 
 
En el cas que es vulguin modificar dades de la inscripció de l’equip, amb l’estat 
validat, s’ha d’omplir FULL DE SOL·LICITUD DE CANVIS O DE BAIXA, que teniu 

a la nostra web. 
 
Un cop creat l’equip, podran afegir-se tots els participants, l’entrenador i el 
delegat (recordeu que és obligatori disposar d’un entrenador/delegat amb fitxa 
per a cada equip). Això permetrà estalviar la feina d’adjudicar una llicència a 
cada participant. A l’assignar un participant a l’equip, la llicència es crea 
automàticament. (excepte les de entrenadors/delegats) 
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Les dades que s’han d’omplir són: esport, categoria i subcategoria. (masculí, 
femení o mixt) (A,B,C...): aquests tres camps definiran el nom de l’equip. 
 
Nivell de l’equip (obligatori en tots els esports), hora de joc, adreça del terreny 
de joc, població del terreny de joc, samarreta i pantaló de l’equip, persona de 
contacte 1 (més les dades personals, correu i telèfon) i pel sorteig de 
calendaris: s’ha de marcar la casella del número de plantilla, s’ha de seleccionar 
obligatòriament una de les 11 opcions. (del 1 al 8, casa/fora, o indiferent.) 
 

 Un cop validat l’equip, les dades en qüestió no podran ser modificades, 
encara que si es podran afegir nous jugadors, el procés a seguir serà el 

mateix. 

 
Fases de competició: 

 
Cada entitat haurà de tramitar una inscripció per a cada fase de competició. A 
l’aplicatiu, l’opció d’inscripció, a cada una de les fases, restarà oberta només en 
les dates previstes en el calendari general. 
 

 PARTICIPANTS I LLICÈNCIES 
 
Tots els esportistes, entrenadors, delegats, s’han de treure la LLICÈNCIA del 
curs vigent, que s’ha de tenir des de la 1a jornada. La LLICÈNCIA, però, s’haurà 
de renovar cada curs. Per crear un participant és indispensable el número de 
targeta sanitària (CATSALUT). En cas de no disposar de CATSALUT, s’ha de 
parlar amb les oficines del CEEB. 
 
Cada entitat introduirà les dades dels seus esportistes a l’aplicatiu 
informàtic. Un cop entrades les dades, el programa permetrà imprimir 
la documentació necessària. (fitxa d’equip o col·lectiu i fitxa 
col·lectiva d’entrenadors/delegats) 
 
Per a que els participants entrats es considerin assegurats i tramitats, 
totes les entitats poden passar per les oficines del CEEB o fer el 
pagament de l’albarà amb tarja de crèdit (TPV). 
  
Tots els participants en els cursos anteriors ja estan introduïts a la base de dades 
del programa, el que facilita la feina. Els nous esportistes, s’hauran d’introduir 

amb totes les dades que es sol·licitin. 
 
Es podran afegir documents adjunts com la foto de cada participant, catsaluts, 
DNI, etc. La foto s’haurà de canviar cada dos anys. 
 
Cada esportista portarà assignada una modalitat, una categoria i una 
subcategoria, tres camps que definiran la seva llicència.  

 

http://ceeb.playoffinformatica.com/
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En el cas que els participants tinguin la llicència creada d’un curs anterior, i per 
tal de renovar-les pel nou curs, les entitats hauran d’anar a l’apartat 
PARTICIPANT de l’aplicació del CEEB, buscar els participants i renovar les seves 
llicències. 
 
A les entitats que tinguin participants en competicions d’esports d’equip, 
encara que poden fer-ho seguint aquest sistema, us recomanem fer l’assignació 
de participants directament des de l’equip en el que jugaran (les llicències es 
creen automàticament), estalviareu feina. 
      
Els participants en aquest moment quedaran preinscrits a l’espera de finalitzar 
els tràmits (validació, facturació i tramitació) a la nostra oficina.  

      
Cada equip ha de tenir un mínim de participants i una llicència d’entrenador/ 

delegat assignada. (aquesta persona pot estar en més d’un equip, malgrat 
només disposi d’una llicència en l’esport en qüestió)  

 
Tant si s’utilitza un sistema com un altre, s’ha d’imprimir la relació 
d’esportistes en el cas dels esports individuals, la fitxa d’equip en el cas 
dels esports d’equip. En el moment de la validació, s’abonarà el cost de les 
llicències. 
 

 Un cop validada la llicència, les dades de l’esportista en qüestió no podran 
ser modificades. 

 Si durant el curs s’afegeix un nou jugador, el procés a seguir serà el 
mateix. 

 
Assignar llicències d’entrenador/delegat als equips de competició: 
L’assignació d’una llicència, prèviament creada, d’entrenador/delegat a l’equip, 
es farà de la següent forma: des de la pestanya gestió de llicències, s’ha de 
buscar la llicència que volem assignar i seleccionar-la. Un cop estem al 
formulari de llicències, haurem de prémer el botó assignar equip, a fer-ho, 
es desplegarà un llistat amb els equips existents. Només haurem de seleccionar 
l’equip escollit i la llicència quedarà inclosa en la fitxa d’equip. 
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D. ASSEGURANCES 
 
 
El CEEB assegurarà els seus esportistes a través de GENERALI SEGUROS i ho farà 
a través de dues pòlisses d’accidents esportius escolars. 
 

Pòlissa:    G-L6-620000232                             
Esportistes nascuts a partir del 2008 i fins l’any 1997 
 

Pòlissa:    G-L6-620000132                             
Esportistes nascuts l’any 1996 o anterior, entrenadors/delegats i 

tutors de joc. 
 

Preus  
 

Esportistes nascuts entre el 2006 i el 1997 

GENERALI 

        2,8 € 

Esportistes nascuts a partir de l’any 2007 inclòs    1 € 

Tècnics, delegats, directius i tutors de Joc 5,40 € 

Esportistes nascuts l’any 1996 i anteriors (futbol/futbol 5) 15,60 € 

Esportistes nascuts l’any 1996 i anteriors (altres esports) 13 € 

 
L’esportista només pot estar assegurat una vegada, encara que faci més d’un 
esport. 
 

 Caldrà abonar les quotes indicades en el moment de fer la 
inscripció. 

 En cas d’accident cal presentar als serveis assistencials el comunicat 
corresponent segellat pel Consell i degudament complimentat. 

 
Aconsellem a delegats i entrenadors que disposin dels comunicats 
d’accidents durant els dies de competició per poder actuar amb 
rapidesa davant de qualsevol incident. A la pàgina web del CEEB els 
teniu penjats. 
 
Centres Assistencials autoritzats a Barcelona- ciutat: 
 
SEVEN MEDICAL 
Av. Príncep d’Asturies 43-45, 
Baixos interior 
Telèfon: 93/218.82.12 
Dll-Dv de 8-20h 

CLÍNICA DEL PILAR 
C/ Balmes, 271 Barcelona 
Telèfon: 93/236.05.12  
A partir de les 20h. 
Dissabtes i festius servei permanent 
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F. FINALS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA  
 
La Secretaria General de l’Esport, a través de la UCEC, convoca les finals dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya, aquestes finals poden ser Territorials o 
Nacionals. 

 
Per optar a participar a les finals de Catalunya dels JEEC, s’haurà d’haver 
participat en les fases prèvies corresponents (en el mateix esport i en la mateixa 
categoria). 

 
La composició dels equips participants a les finals haurà de seguir les normatives i 
condicions de participació que marquen les directrius dels JEEC, que es 
diferencien en algun punt de les normatives del Consell. 
 
En els esports d’equip, el campió de la IV Copa CEEB, tindrà accés directe a les 
finals dels Jocs en les quals tinguem representants. 
 
La intenció d’aquest curs 2014-2015 és que es facin les Finals dels Jocs, el que 
encara no esta confirmat és el format i el cost de participació. Quan tinguem 
aquestes dades les comunicarem. 
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2. ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
 

Índex 
 

OFERTA ESPORTIVA     
 
A. COMPETICIONS (JEEC)   

 
B. TROBADES D’INICIACIÓ    

 
C. LLIGUES RECREATIVES 
 
D. JORNADES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 

 
E. SESSIONS PUNTUALS D’IMPLEMENTACIÓ 
 
F. ALTRES ACTIVITATS 

 
        QUADRE RESUM   
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OFERTA ESPORTIVA 
 
 
El Consell suma actualment 36 esports dins del seu ventall d’oferta esportiva, 
ja siguin de caire individual o bé de caire col·lectiu. 
 
Fer una aposta pels esports de nova aparició i mantenir la dedicació pels 
esports ja consolidats és l’objectiu prioritari que ens marquem any rere any al 
CEEB. 
 
Busquem oferir el màxim ventall de possibilitats esportives, a fi de poder 
satisfer les necessitats dels milers de nois i noies de la ciutat i de les entitats a 
les que pertanyen. 
 
El nostre compromís és el de presentar un ampli volum de tipologies 
d’esdeveniments per poder adaptar la pràctica esportiva a la situació i a la 
realitat de cada centre. 
 
En el quadre que es mostra al final d’aquest punt podeu consultar els diferents 
tipus d’activitats que realitzem esport per esport.  

 
El recull de l’oferta esportiva, les normatives específiques i condicions 
de participació de cada esport i/o activitat estaran disponibles a la 
plana web www.elconsell.cat. 

 

 

A. COMPETICIONS (JEEC) 
 

 
El CEEB organitza competicions reglades dins del programa dels Jocs 
Esportius Escolars (JEEC), aquestes competicions segueixen un calendari 
establert i requereixen de la tramitació d’unes llicències. 
 
Fora dels Jocs Esportius, les categories júnior i sots-23 també tenen cabuda 
en alguns esports col·lectius. 
 

 

B. TROBADES D’INICIACIÓ i ESDEVENIMENTS 
 
 
Les Trobades d’iniciació incentiven la idea de practicar esport sense pensar 
en el resultat ni en les puntuacions. Són trobades on s’adapten les normes i en 
les quals es valora la diversió i l’esforç dels nens i de les nenes per damunt de 

http://www.elconsell.cat/
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tot. Per això, creiem que és una excel·lent manera de prendre contacte amb 
l’esport. 
En aquest tipus de trobada hi participen esportistes ja iniciats en l’esport 
convocat. 
 
Esdeveniments puntuals són aquells torneigs de lliure participació que s’han 
creat amb alguna causa justificada, com el “Torneig Femení” (bàsquet) o el 
Torneig de F5-F7 i/o Bàsquet “El Tió de Nadal”. 
 
* Calendari d’activitats puntuals d’Esports d’Equip: 
 
 

DIA HORARI ESPORT PARTICIPANTS 
PREU 
EQUIP 

11/10/2014 9 – 21h Bàsquet Primària - 

15/11/2014 9 – 14h Voleibol Primària 20€ 

22/11/2014 10 – 14h Shoot-Ball Secundària i Batx. 20€ 

29/11/2014 9 – 15h Bàsquet i Futbol5 Primària 30€ 

13/12/2014 9 – 13h Multiesport Primària 3€/nen 

20/12/2014 10 – 14h Ultimate Frisbee Secundària 20€ 

21/12/2014 9 – 16h Futbol 5 Primària 30€ 

10/01/2015 9 – 21h Bàsquet Primària 40€ 

14/02/2015 10 – 14h Shoot-Ball Secundària i Batx. 20€ 

28/02/2015 9 – 15h Bàsquet i Futbol5 Primària 30€ 

21/03/2015 9 – 15h Futbol 7 Primària 30€ 

28/03/2015 9 – 14h Voleibol Primària 20€ 

18/04/2015 9 – 13h Multiesport Primària 3€/nen 

16/05/2015 10 – 14h Shoot-Ball Secundària i Batx. 20€ 

30/05/2015 9 – 15h Bàsquet i Futbol5 Primària 30€ 

31/05/2015 9 – 21h Bàsquet Primària i Secundària - 

31/05/2015 10 – 14h Ultimate Frisbee Secundària 20€ 

 
* Calendari d’activitats puntuals d’Esports Individuals: 
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DIA HORARI ESPORT PARTICIPANTS PREU 

15/11/2014 15:30 – 20h Mini-tennis Primària 4€/nen 

Per definir Per definir Bàdminton Secundària - 

29/02/2015 9 – 13h Atletisme Primària Per conf. 

06/03/2015 15 – 17h Tennis Taula Secundària 2€/nen 

07/03/2015 8 – 15:30h Gimnàstica Rítmica Totes 30€ grup 

20/03/2015 17:30 – 21h Esgrima Primària 18€/nen* 

21/03/2015 7 – 12h Gimnàstica Artística Totes 30€/grup 

22/03/2015 9 – 13h Atletisme Primària Per conf. 

Per definir Per definir Bàdminton Secundària Per conf. 

24/04/2015 17:30 – 21h Esgrima Primària 18€/nen* 

26/04/2015 9 – 13h Atletisme Primària Per conf. 

08/05/2015 15 – 17h Tennis Taula Secundària 2€/nen 

15/05/2015 17:30 – 21h Esgrima Primària 18€/nen* 

 
*El pagament dels 18€ inclou la participació en les 3 trobades. 

 
 

C. LLIGUES RECREATIVES 
 
A part del model de competició d’esports d’equip que s’ofereix des del 
programa dels JEEC, proposem un altre model alternatiu per a totes aquelles 
entitats que vulguin prescindir dels resultats i de les classificacions. 

 
La lliga podrà ser setmanal, quinzenal o mensual, i pot anar complementada 
amb les trobades d’iniciació, en les que es reuneixen tots els equips en un 
ambient festiu. 
 
Les categories d’aquesta activitat són de 1r i 2n de Primària tot i que depenent de 
la modalitat esportiva (si es tracta d’una novetat) es pot adaptar a la categoria 
que calgui.  

 
Els encarregats de vetllar pel bon funcionament dels partits, seran els educadors 
esportius i les famílies, que ajudaran als esportistes a entendre la normativa del 
joc i incidiran en aspectes de l’educació esportiva: respecte pel rival, joc net, 
reglament tècnic, etc. 

 
En aquestes lligues, és molt important la vostra implicació, per això us 
demanem que ens envieu cròniques, fotos i comentaris per penjar a la web. 
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D. JORNADES DE PROMOCIÓ 
 

 

Jornades per als centres que desitgin dedicar una jornada a un esport que 

habitualment els alumnes no practiquen de forma continuada. 

En alguns casos, els comitès esportius obriran algunes de les competicions a la 
participació d’esportistes i entitats que vulguin prendre un primer contacte amb 
un esport concret, amb l’objectiu d’incorporar-s’hi en un futur proper: 
jornades obertes.  
 
En altres es faran un seguit d’activitats i formacions puntuals per a donar a 
conèixer algun esport sense competició al CEEB i amb el qual es treballa per a 

una futura implantació. Aquest procés acabarà en les jornades de promoció. 
 
 

E. SESSIONS PUNTUALS D’IMPLEMENTACIÓ 
 

 

Sessions puntuals destinades a tots aquells centres que desitgin, en un 
horari concret i en una data pactada, practicar alguna activitat esportiva que els 
interessi. Posem a la seva disposició l’espai, el material i els monitors. Des de fa 
un parell de cursos es va iniciar un treball d’introducció de noves activitats 
esportives i de recuperació i/o potenciació d’altres que estan perdent 
participació. Per desenvolupar aquestes activitats, s’han instaurat Jornades 
d’implementació, on es desenvolupen jornades de tast inicial en els propis 
centres amb tècnics especialistes. Algunes d’aquestes sessions d’implementació 
poden ser gratuïtes depenent de l’acord amb els responsables de l’execució de 
les Jornades.  
 
 

F. ALTRES ACTIVITATS  
 
 
Una altra possibilitat de participació són les Trobades multiesportives, en les 
que es combinen diferents esports, però amb el mateix caire lúdic que les mono 

esportives.  
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Atletisme    X X 
Bàdminton  X  X X 
Bàsquet X X X X X 
Beisbol   X  X X 
Bitlles catalanes    X X 
Criquet X X    
Cros X     
Curses orientació X   X  
Escacs X     
Esgrima  X   X 
Futbol 5 X X X X X 
Futbol 7/11 X X X   
Futbol platja X     
Gimnàstica artística X X    
Gimnàstica estètica X     
Gimnàstica rítmica X X    
Handbol X X  X X 
Hoquei Patins X X X   
Hoquei Sala  X X X  
Funky, Jazz, Hip/hop X X    
Judo X     
Korfbal  X  X X 
Natació X     
Natació sincronitzada X X    
Patinatge artístic X X    
Shoot-Ball  X  X X 
Skate X X   X 
Spiribol  X  X X 
Street hoquei X     
Tennis taula X X    
Touch Rugby  X  X X 
Minni-Tennis  X    
Trampolí X X    
Ultimate frisbee  X  X X 
Voleibol X X    
Volei platja X     
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3. COMPETICIONS D’ESPORTS D’EQUIP 
 
 
 
Índex 
 

A. CALENDARI 
 General 

 De partits 
 

B. HORARIS DE JOC 
 
C. COST DELS TUTORS DE JOC 

 Preus base 
 Ajornaments per pluja 

 Partits de fases classificatòries, finals i cloendes 
 

D. FASES DE JOC 

 1a fase 

 2a fase “Copa Barcelona” 
 Trobades Cloenda/ Finals/ Copa CEEB.  
 

E. PILOTES OFICIALS SUBVENCIONADES 
 Futbol 5, bàsquet, futbol 7 i 11, voleibol i handbol 

 
 

F. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIÓ D’ESPORTS D’EQUIP 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://issuu.com/action/page?page=78
http://issuu.com/action/page?page=81
http://issuu.com/action/page?page=82
http://issuu.com/action/page?page=85
http://issuu.com/action/page?page=88
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A. CALENDARI  
 
 

Calendari general 
 

1a FASE: 

 Inici d’inscripcions   1-9-2014 
Fi d’inscripcions  2-10-2014 
Presentació de calendaris  08/09-10-2014 
Retirada de calendaris (aplicatiu) - tarda 10-10-2014 
Trobada de bàsquet “Cistella Solidària”               11-10-2014 
  1a jornada  17/18-10-2014 
2a jornada 24/25-10-2014 
Descans 31-10/01-11-2014 
3a jornada  07/08-11-2014 
4a jornada (1a TROBADA MINIVOLEI) 14/15-11-2014 
5a jornada    21/22-11-2014 
6a jornada (1a TROBADA F5 i BQ)  28/29-11-2014 
Descans 05/06-12-2014 
7a jornada  12/13-12-2014 
 

 
Trobada futbol 5 Aleví “Tió de Nadal”              21-12-2014 
  

2a FASE:  
  Inici d’inscripcions 03-11-2014  
Fi d’inscripcions 16-12-2014 
Presentació calendaris provisionals i fi d’esmenes  08-01-2015 
Calendaris definitius (aplicatiu) – tarda 09-01-2015                      
Torneig bàsquet Infantil “Tió de Nadal”                10-01-2015 
  1a jornada 16/17-01-2015 
2a jornada 23/24-01-2015 
3a jornada             30/31-01-2015 
4a jornada   06/07-02-2015 
Descans 13/14-02-2015 
5a jornada  20/21-02-2015 
6a jornada (2a TROBADA F5 i BQ) 27/28-02-2015 

7a jornada    06/07-03-2015 
8a jornada  13/14-03-2015 
9a jornada (1a TROBADA F7) 20/21-03-2015 
Descans  27-03 al 05-04-2015 
(2a TROBADA MINIVOLEI) 28-03-2015 
10a jornada 10/11-04-2015 
11a jornada 17/18-04-2015  
12a jornada 24/25-04-2015 
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Descans 01/02-05-2015 
13a jornada 08/09-05-2015 
14a jornada  15/16-05-2015 
Descans 23-05-2015 
Eliminatòries Fases (3a TROBADA F5 i BQ) 30-05-2015 
Trobades de cloenda i finals 06-06-2015 
Trobades de cloenda i finals 13-06-2015 
 

 
Calendari de partits 

 
1a Fase: 
 

1a Jornada 
17/18-10-2014 

8 5 

6 4 

7 3 

1 2 

2a Jornada 
24/25-10-2014 

2 8 

3 1 

4 7 

5 6 

3a Jornada 
07/08-11-2014 

8 6 

7 5 

1 4 

2 3 

4a Jornada 
14/15-11-2014 

3 8 

4 2 

5 1 

6 7 

5a Jornada 
21/22-11-2014 

8 7 

1 6 

2 5 

3 4 

6a Jornada 
28/29-11-2014 

8 4 

5 3 

6 2 

7 1 

7a Jornada 
12/13-12-2014 

1 8 

2 7 

3 6 

4 5 

 
 
              Taules de 8: Aparellaments: CASA-FORA. 1-5, 2-6, 3-7, 4-8. 
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2a Fase: 
 

 

Taules de 8: Aparellaments: CASA-FORA. 1-5, 2-6, 3-7, 4-8. 
 

CASA-FORA: si no voleu demanar números, podeu posar CASA-FORA per 
diferenciar els equips que jugaran a casa o a fora la primera setmana. 
És molt important que els entrenadors de cada centre escullin, conjuntament, 
els números de plantilla de cada esport. 
 
Exemple de taules de 8: si una entitat té 8 equips i una sola pista, ha d’escollir 
números contraris, és a dir, 4 equips amb el núm.7 (que jugarien fora de casa) 
i els altres 4 equips amb el núm.3. (que jugarien a casa). 
 
 
 

1a Jornada 
16/17-01-2015 

8 5  
8a Jornada 

13/14-03-2015 
6 4 

7 3 

1 2 

2a Jornada 
23/24-01-2015 

2 8  
9a Jornada 

20/21-03-2015 
3 1 

4 7 

5 6 

3a Jornada 

30/31-01-2015 

8 6  
10a Jornada 

10/11-04-2015 
7 5 

1 4 

2 3 

4a Jornada 
06/07-02-2015 

3 8  
11a Jornada 

17/18-04-2015 
4 2 

5 1 

6 7 

5a Jornada 
20/21-02-2015 

8 7  
12a Jornada 

24/25-04-2015 
1 6 

2 5 

3 4 

6a Jornada 
27/28-02-2015 

8 4  
13a Jornada 

08/09-05-2015 
5 3 

6 2 

7 1 

7a Jornada 
06/07-03-2015 

1 8  
14a Jornada 

15/16-05-2015 
2 7 

3 6 

4 5 
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B. HORARIS DE JOC 
 
 
No es podran fixar horaris per equips pre-benjamins i benjamins abans de 
les 9 h. del matí del dissabte, ni tampoc iniciar encontres els dimecres i els 
divendres abans de les 18,15 hores, en qualsevol categoria. 
 
Si per alguna raó excepcional, alguna entitat hagués de posar partits abans de 
les 18,15 hores com horari fix, ho hauria de demanar al comitè 
corresponent, raonant els motius i per escrit. 
En categories pre-infantil i superiors, es podrà posar com a dia i horari fix de  
partit, els dimecres o els divendres a partir de les 16,45 hores (sempre i quan 
hi hagin suficients equips inscrits). Els grups estaran formats per equips 
que juguin exclusivament aquest dia de la setmana. 
 
Per al bon funcionament de la competició, i per poder garantir Tutors de Joc 
(TJ) per al màxim de partits, demanen a les entitats que s’adaptin als horaris 
proposats: 
 

Esports 1er partit 2on partit 

mini-bàsquet o mini-voleibol 
A les 9h. o a les 

11,45h. 
A les 10,15h. 
o a les 13h. 

Altres categories de bàsquet, 
voleibol, futbol 7 infantil o futbol 11 

A les 9h. 
o a les 11,15h. 

A les 10,30h. 
o a les 12,45h. 

Un sol partit en totes les categories i 
esports (excepte futbol 5) 

A les 9h. 
o a les 13h. 

 

Un sol partit de futbol 5 A les 9h. o a les 12h.  

Dos partits de futbol 5 A  les 9h. o a les 12h. 10h. o 13h. 

 
Els centres amb diversos equips del mateix esport, posaran 
obligatòriament horaris correlatius intentant no barrejar les categories petites i 
les grans. Els centres amb més d’una pista de joc, han de procurar no 
posar els partits a la mateixa hora. 
 
Partits de divendres: 
 

Mini-bàsquet/mini-volei/handbol 18.15h. 19.30h.  

bàsquet/volei/futbol 7 infantil/futbol 11 
 

18.15h. 19.45h.  

futbol 5/mini-hanbol/futbol 7 
hoquei patins/hoquei sala 

18.15h. 19.15h. 20.15h. 

Tots els esports des de la categoria 
pre-infantil (també els dimecres) 

Poden jugar 1 partit abans  
Inici 16.45 o 17h. (segons l’esport) 
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Partits de dissabtes: 
 

mini-bàsquet/mini-volei/handbol 9.00h. 10.15h. 11.30h. 12.45h.  

bàsquet/volei/futbol 7 
infantil/Futbol 11 

9.00h. 10.30h. 12.00h.   

futbol 5/mini-hanbol/futbol 
7/hoquei patins/hoquei sala 

9.00h. 10.00h. 11.00h. 12.00h. 13.00h. 

 

 

C. PREUS DELS TUTORS DE JOC 
 
Preus base 

 

 

Prebenjamí 

Benjamí 

Prealeví 
Aleví 

Preinfantil 

Infantil 
Cadet Juvenil 

Júnior 

Sub-23 

Bàsquet 

divendres 17,10 € 17,70 € 20,40 € 25,80 € 29,60 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
14,20 € 14,70 € 17,40 € 22,90 € 26,80 € 

De dilluns a dijous o 
diumenge  20,10 € 20,70 € 23,40 € 28,80 € 32,60 € 

Futbol 5 

divendres 16,50 € 17,30 € 20,30 € 24,70 € 28,50 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 12,50 € 13,30 € 16,30 € 20,70 € 24,50 € 

De dilluns a dijous o 
diumenge 19,50 € 20,30 € 23,30 € 27,70 € 31,50 € 

Futbol 7 

divendres 21,40 € 22,60 € 23,60 € 26 € 
 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 17,40 € 18,60 € 19,60 22 € 
 

De dilluns a dijous o 
diumenge 24,40 € 25,60 € 26,60 € 29 € 

 

Futbol 11 

divendres 
 

26,90 € 31,30 € 36,80 € 
 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja  
22,90 € 27,30 € 32,80 € 

 
De dilluns a dijous o 

diumenge  
29,90 € 34,30 € 39,80 € 

 

Handbol 

divendres 16,50 € 17,30 € 20,30 € 
  

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 12,50 € 13,30 € 16,30 € 
  

De dilluns a dijous o 
diumenge 19,50 € 20,30 € 23,30 € 

  

Voleibol 

divendres 17,10 € 19,30 € 20,40 € 25,80 € 29,50 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 13,10 € 15,30 € 16,40 € 21,80 € 25,50 € 

De dilluns a dijous o 
diumenge 20,10 € 22,30 € 23,40 € 28,80 € 32,50 € 
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Prebenjamí 

Benjamí 

Prealeví 
Aleví 

Preinfantil 

Infantil 
Cadet Juvenil 

Júnior 

Sub-23 

Hoquei 
Patins 

divendres 16.40 € 17,90 € 20,40 € 
  

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
12,40 € 13,90 € 16,40 € 

  
De dilluns a dijous o 

diumenge 19,40 € 20,90 € 23,40 € 
  

Esports de Platja  16 € 18 € 20 € * 22 € 25 € 

 
*Esports de platja: Juvenil-Júnior, preu fix per jornada i equip. 
 
* Els partits ajornats de dilluns a dijous per l’escola visitant, aquesta 

entitat assumirà el desplaçament del partit (7 euros a Barcelona ciutat). 
 
Preus Taula (Bàsquet o d’altres esports): 
 
L’escola que vulgui una taula fixa durant tot el curs, ho ha de demanar per escrit 
a l’atenció del comitè de bàsquet. El preu variarà en funció del número de taules 
que hi hagin en una mateixa pista, però serà igual per a totes les categories, 
desplaçament inclòs. 
 

  
 
 

 
Altres: 
 
Si per necessitats de competició fossin necessaris àrbitres de qualsevol Federació 
esportiva, el CEEB enviarà una circular amb els preus pactats. 
 
En cas que un equip jugui en un grup d’una categoria diferent a la seva, els 
preus dels TJ que pagarà correspondran a la categoria del grup.  
Desplaçament per Barcelona - ciutat:  tots els esports: 7 €. 
 
Si el mateix TJ xiula més d’un partit en una instal·lació en la que juguin 
diferents centres com a local (instal·lacions compartides), només cobrarà el 
concepte de desplaçament una vegada. El cost del desplaçament es 

compartirà entre aquests centres. 
 
Quan a la mateixa instal·lació es juguin 2 partits no consecutius (separats, 
per exemple, per 1h. de diferència), s’hauran d’abonar 2 desplaçaments.  
Us preguem que, per tal de facilitar les designacions dels TJ, poseu horaris 
consecutius, sense que quedi cap horari buit entre partits. 
 

1 Taula 18,00 € cadascuna 

2 taules 16,50 € cadascuna 

3 taules 15,00 € cadascuna 
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En el cas que el Tutor de Joc arribi ben entrat l’ inici del partit, la tarifa base 
que cobrarà el Tutor de Joc serà del 50% del cost.  

 
Ajornaments per pluja 
 

1.  En cas de que un partit es suspengui per pluja, l’equip local pagarà al TJ 
un cost d’ajornament de pluja més el desplaçament que pertoqui. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Els equips afectats per aquests ajornaments han de concretar, en el 
mateix moment la data i l’hora del nou partit. Aquesta no pot ser superior a 
30 dies. Aquesta data s’haurà de comunicar al TJ per tal que ho anoti al full 
d’ajornament per pluja i arribi al corresponent Comitè que ho modificarà a 
l’aplicatiu. 
 
Es pot suspendre el partit amb només la presència del responsable 
de l’equip local i del Tutor de Joc. Els dos responsables hauran de 
parlar i tancar una data de joc. El Tutor de Joc certificarà les dades 
que li comuniquin els delegats. 
 
3. Els partits ajornats per aquests motius seran xiulats, en la data 
concretada de mutu acord, sempre que sigui possible, pel mateix Tutor de 
Joc, que cobrarà el preu establert i el desplaçament. 

 
4. Els partits ajornats per pluja que es juguin entre setmana no tindran cap 
cost addicional. 

 

5. En el cas que en el partit suspès per pluja hi hagi un taula designat, se li 
abonarà el desplaçament més un cost de suspensió de pluja (3,50€) per 
partit. 
 

Partits de fases classificatòries, finals i cloendes 

 
En els partits oficials de qualsevol competició que es juguen en camp neutral, 
el cost dels TJ i de les taules està compartit pels dos equips. És un preu final, 
és a dir, inclou desplaçaments, dietes, i en el cas que correspongui, el cost d’1 
ó 2 TJ i d’una taula. 
 
 

divendres 7,50 € 

dissabtes 3,50 € 

De dilluns a dijous o diumenge 7,50 € 

Partits prèviament ajornats per pluja 3,50 € 
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Preu per equip: 
 

  
Benjamí 
Prealeví 

Aleví 

Preinfantil 

Infantil 
Cadet Juvenil 

Júnior 

Sub-23 

Bàsquet 
eliminatòries 

22 € 23 € 24 € 25 € 26 € 

Bàsquet finals 28,50 € 30 € 31,50 € 33 € 34,50 € 

Futbol 5 19 € 21 € 23 € 27,50 € 31,50 € 

Futbol 7 12,50 € 13€    

Futbol 11  34,50 € 37,50 € 42,50€  

Handbol 
eliminatòries 

10,50 € 11,50 €    

Handbol finals 20 € 22€    

Voleibol 
eliminatòries 

10,50 € 11,50 € 12 € 14,50 € 16,50 € 

Voleibol finals 20 € 22€ 23 € 28,50€ 32 € 

Hoquei Patins 19 € 19 € 20,50 €   

Street Hoquei  19 € 19 € 20,50 €   

 

Bàsquet: eliminatòries i trobades: 1 TJ i 1 taula, finals 2 TJ i 1 taula. 
Futbol 5: 2 TJ i taula a totes les eliminatòries, trobades i finals. 
Handbol i Voleibol: 1 TJ, excepte en la final 2 TJ 
Futbol 7, Hoquei patins: 1 TJ 
Futbol 11: 1 TJ I 2 liniers. 
 
En el cas que un partit d’eliminatòries es suspengui per pluja, cada escola 
haurà d’abonar als TJ un desplaçament i una suspensió de pluja (7€+3,50€).  
 
 

D. FASES DE JOC 
 

 

1a fase 

 
S’organitza la 1a Fase que té 7 jornades (grup de 8 a una volta). 
 

Dates d’inscripció (a l’ aplicatiu informàtic): del dia 1 de setembre al 2 
d’octubre del 2014. 
 
Dates de presentació dels calendaris: els equips participants han d’assistir 
a la presentació de calendaris el dia 8 d’octubre del 2014 per la tarda i tot 
el dia 9, en cas contrari, s’entén que accepten la composició dels grups, 
número de plantilla, i totes les altres dades que se’ls assignin. 
 



 31  

Lliurament de calendaris (a l’aplicatiu informàtic): els calendaris no es 
remeten per correu. Per tant, es penjaran a l’aplicatiu informàtic, a l’apartat 
GRUPS, el dia 10 d’octubre del 2014 a la tarda. 
 
Classificació per a la 2a Fase: els grups de la 2a Fase es formaran en funció 
de les classificacions obtingudes a la 1a Fase, del nivell de joc de l’equip, i del 
número de plantilla demanat. L’objectiu és formar grups els més igualats 
possible. 
 

2a Fase 
 
En concloure la 1a Fase, s’organitzarà la 2a Fase que té 14 jornades (grups de 
8). Els grups es formaran en funció del nivell i la classificació obtinguda a la 1ª 
Fase, sempre que sigui possible. Puntualment, es podran fer grups de 10 

equips. 
 
Dates d’inscripció (a l’aplicatiu informàtic): caldrà fer una nova inscripció 
dels equips a l’aplicatiu informàtic, del dia 3 de novembre 2014 fins el 16 
de desembre 2014.  
 

Presentació de Calendaris: els calendaris provisionals s’exposaran a les 
oficines el dia 8 de gener del 2015. Les entitats hauran d’adreçar-se al 
Comitè corresponent i fer qualsevol esmena que creguin oportuna. 
A partir d’aquesta data, els Comitès confeccionaran els calendaris definitius i no 
s’admetran modificacions. 
Només es penjaran a la plana web del CEEB quan siguin definitius. 
 
Els calendaris definitius no es remeten per correu. Per tant, es penjaran a 
l’aplicatiu informàtic, a l’apartat GRUPS, el dia 9 de gener del 2015 per la 
tarda. 
Els equips inscrits fora de termini només podran ser acceptats en el cas que 
completin grups creats. Aquests equips restaran obligats a informar de la seva 
incorporació a la resta d’equips del grup on s’han inclòs. En cas contrari 
s’aplicaran les sancions previstes en l’apartat 2.4.1 (Incompareixences).  
 

Finals Campionat de Barcelona 
 
Es jugarà a partir de la categoria pre-infantil fins a la Sub-23 i només en grups 

de nivell alt. Només classificaran els campions de cada grup. El format de joc el 
marcaran els comitès corresponents. 
Aquests equips, a part de la copa i les medalles com a campions de grup, 
optaran al Campionat de Barcelona de la seva categoria, que es celebrarà, 
coincidint amb les trobades de cloenda, els dies 6 i/o 13 de juny del 2015. 
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Trobades de Cloenda  
 
Es faran en totes les categories. Hi  jugaran els primers classificats de cada 
grup, un dels dos dissabtes marcats en el calendari: 6 i/o 13 de juny del 
2015 (excepte en els grups que participaran a la Copa Barcelona) 
Excepcionalment, els comitès convidaran a les entitats que creguin oportú.  

 

Copa CEEB 

 
El Consell organitza una Copa amb format d’eliminatòria, una competició 
paral·lela que es jugarà entre setmana a partir del mes de febrer, amb el preu 
d’inscripció de 3€. 
 

Aquesta Copa amb format d’eliminatòria, tindrà un campió.  
Tots els partits, es jugaran anada-tornada o a partit únic a la pista d’un dels 
equips participants (es decidirà el dia del sorteig corresponent de 
l’esport). Totes les finals, es jugaran a camp neutral. 
 
 

E. PILOTES OFICIALS SUBVENCIONADES 
 
 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ha signat un conveni de 
col·laboració amb “GEDO”  pel qual les seves pilotes es converteixen en les 
oficials del CEEB. Aquesta empresa és líder en el sector del material esportiu i 
ens garanteix que en la fabricació dels seus productes no s’utilitza mà d’obra 
infantil. 
 
A més, totes les entitats del CEEB, tenen un 10% de descompte en tots els 
productes “GEDO”. 
 
El conveni s’adreça, exclusivament, a tots els equips de futbol 5, futbol 
7 i 11 , bàsquet, handbol i voleibol que participen al CEEB. 
 
Trobareu en el vostre aplicatiu un enllaç directe amb la casa “GEDO” per tal de 
fer les vostres comandes.  Enllaç: www.gedo.es 
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FUTBOL 5 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 30€  Un lot de 5 pilotes GEDO 

BÀSQUET 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 

Preu: 17,50€ Un lot de 5 pilotes GEDO  

FUTBOL 7 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 25€ Un lot de 5 pilotes GEDO  

FUTBOL 11 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 50€ Un lot de 10 pilotes GEDO 

 

Futbol 5 i mini-futbol 5 
 
En futbol 5, la pilota GEDO 58CM (en categories Menudets, Menuts, Benjamí i 
Aleví) i la pilota GEDO 62CM (en la resta de categories) són les oficials en les 
nostres competicions, lligues recreatives i trobades. 
 
 
 

 
 
 
Bàsquet i mini-bàsquet 
 

Les pilotes oficials del CEEB per poder jugar les nostres competicions, lligues 
recreatives i trobades són la GEDO B-5 (fins a la categoria preinfantil), la pilota 
GEDO B-6 (a partir de la categoria infantil femení), i la GEDO B-7. (a partir de 
la categoria infantil masculí) 
 
 
 
 

 

 
Futbol 7  
 
En futbol 7, la pilota  GEDO 4 és l’oficial per aquest curs escolar. 
 

 

 

 

 
 

 
Futbol 11 
 
En futbol 11, la pilota GEDO 5 és l’oficial en les nostres competicions. 
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MINIVOLEIBOL 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 25€ Un lot de 5 pilotes GEDO 

 
VOLEIBOL 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 50€ Un lot de 5 pilotes GEDO 

MINIHANDBOL O HANDBOL 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Preu: 25€ Un lot de 5 pilotes GEDO 

 

Voleibol i mini-voleibol 
 
En minivoleibol, la pilota GEDO MINI i en Voleibol la pilota GEDO GRAN són 
les oficials en les nostres competicions. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Handbol i mini-handbol 
 
En minihandbol i handbol les pilotes GEDO (en funció de la categoria) són les 
oficials en les nostres competicions des de la temporada 20013-2014. 
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F. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIÓ D’ESPORTS 
D’EQUIP 
 
 

Esportistes 
 

Un escolar podrà practicar, com a màxim tres esports, dels quals només dos 
podran ser d’equip. En cas que practiquin més de dos esports d’equip, la 
tercera inscripció, serà nul·la. 
 

 En cadascun d’aquests esports, aquest escolar només podrà tenir una 
llicència i estar inscrit en una fitxa d’equip. 

 En cas que estigui inscrit en dos equips diferents del mateix esport, la 
segona inscripció serà nul·la. 

 En ambdós casos s’aplicaran les sancions previstes en article 2.1.1 del 
RGC (Alineació Indeguda). 

 
Podran participar en les competicions, esportistes que tinguin llicència i/o estiguin 
competint en altres organismes, sempre que tinguin llicència del CEEB o del 
seu Consell Esportiu d’origen i juguin en el mateix centre escolar en el que estan 
estudiant.  
 
En totes les categories femenines de futbol 5, i amb la intenció de 
potenciar l’esport femení, és permetrà tramitar llicències a esportistes amb 
llicències d’altres organismes a totes les entitats participants.  
 
 

Categories 
 
Cadascuna de les categories estarà formada pels esportistes nascuts els anys que 
s’indiquen al llibre. 
 
En el cas que, en alguna categoria, hi hagués un nombre insuficient d’equips per 
formar grup, previ consentiment de les entitats, podran jugar, a proposta del 
corresponent Comitè, en la categoria immediatament superior o inferior. 
 

L’escolar d’últim any d’una categoria podrà passar únicament, si cal, a la 
immediatament superior. En aquest cas, perd el dret de tornar a la categoria 
d’origen. 
 
Es podran alinear, a cada encontre, tants jugadors de la categoria inferior 
com es desitgi en la immediatament superior (sense perdre la seva 
categoria d’origen) per a completar el número de jugadors màxim dels que 
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disposi l’acta. S’entén, com a categoria inferior a la immediatament superior, la 
que es diferencia en un any d’edat. 
 
Aquests jugadors hauran de presentar, al tutor de joc,  la corresponent llicència 
d’esportista. 
 
S’acceptaran, a tots els efectes classificatoris, equips formats per un 
jugador d’un any superior a la categoria de la resta de jugadors de l’equip. 
Aquest jugador ha de constar a la fitxa d’equip i perdrà la possibilitat 
d’inscriure’s amb l’equip que li correspongui per la seva edat. El CEEB 
recomana no utilitzar aquesta possibilitat si no és imprescindible. 

 

 En el cas que el centre no tingui equips de categoria superior, haurà 
de demanar per escrit al CEEB la possibilitat d’incloure altres jugadors 

en l’equip de categoria inferior. En cas que s’accepti, podran jugar, 
però el seu equip jugarà la competició sense que els seus resultats 
tinguin cap influència en les classificacions. (FDC: fora de 
classificació). 

 

 A la segona fase de competició, tots els equips que tinguin dos o més 
jugadors d’un any superior, s’hauran d’inscriure, en la categoria a la 
que corresponguin aquests jugadors. Si el nivell de l’equip durant la 
primera fase ha sigut baix, el Comitè finalment podrà decidir mantenir 
la categoria. 

 
 

Equips 
 

Fitxa d’Equip: 
 
La fitxa d’equip és el document que identifica els components de l’equip. S’ha 
de portar el dia del partit per ensenyar-la al TJ. Si no es porta, el partit es 
jugarà igualment, però el resultat del partit no es considerarà vàlid fins que els 
Comitès comprovin la correcta alineació dels jugadors. 
 
Es considerarà infracció quan algun dels jugadors relacionats en l’acta de 
l’encontre no figuri inscrit en la corresponent fitxa de l’equip. L’ incompliment 
d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda (Art. 2.1.1 del RGC) 

 

 A la fitxa de cada equip de Mini-bàsquet, Mini-futbol 5, i Mini-handbol, hi 
ha de figurar inscrits un mínim de 7 jugadors. En Mini-volei han de ser 
6. A la resta d’esports s’aplicarà el que, per a cadascun d’ells, preveuen 
els respectius reglaments. 

 

 Mínim de jugadors per a donar validesa a un encontre i màxim de    
jugadors que es poden inscriure a l’acta. 
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Esport 
Jugadors mínims 

indispensables per donar 
validesa a un encontre: 

Màxim de jugadors 
a l’acta: 

Bàsquet  5 12 

Futbol 7 5 15 

Futbol 11 7 18 

Futbol 5 4 12 

Handbol 7 14 

Mini handbol 5 14 

Voleibol 6 12 

Mini-voleibol 4 8 

Hoquei patins 5 12 

Street hoquei 3 8 

 
 
Composició de l’equip: 
 

    Exceptuant els casos que indica el punt 2.4, només es permetrà el 
canvi de jugadors/res, d’equip, de categoria, de grup, i de centre (en el 
mateix esport) si l’entitat d’origen ha notificat la baixa convenientment.  

 
 L’incompliment d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda    
(Art. 2.1.1 del RGC) pel darrer equip que hagi tramitat l’alta. 
 

    En totes les categories es permetrà la formació d’equips mixtes. 
Aquests, però, hauran de jugar sempre en grups masculins.  
 

    Dins dels equips de la mateixa entitat i de la mateixa categoria 
(per ex: “A” i “B”), no podran intercanviar jugadors. 

 
En alguns esports i categories tots els jugadors inscrits en l’acta estan obligats 
a jugar, com a mínim, alguna part, joc o partit per encontre, segons el quadre 
següent.  

 

Esport Categories parts Mínim 

Mini-handbol de prebenjamí a aleví 4 parts 1 

Mini-futbol 5 de prebenjamí a aleví 4 parts 1 

Mini-futbol 7 de prebenjamí a aleví 4 parts 1 

Mini-hoquei patins de prebenjamí a aleví 3 parts 1 

Mini-bàsquet prebenjamí a preinfantil 6 parts 2 

Bàsquet infantil 4 parts 1 

Street hoquei totes les categories 4 parts 1 

Mini-volei de prebenjamí a aleví 3 jocs 1 
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En totes les categories, per començar el partit, hi haurà de ser present 
l’entrenador o el delegat de cada equip. 
 

Nivells de participació 
 
A la segona fase, i amb l’objectiu d’igualar el nivell dels equips participants, els 
grups es faran considerant la classificació de la primera fase, el nivell dels equips 
participants i el número de plantilla demanat.  
 

Resolució d’empats en la classificació final dels equips 
 
Per tal de corregir possibles errors o manques de resultats que puguin no estar a 
les mans dels Comitès, els Delegats o Entrenadors, els dimarts o dimecres 
següents a l’última jornada que marca el calendari, les entitats han de comprovar 
la correcta classificació.  

 
1. En cas d’empat de dos equips  

  
1.1 Gol o cistella average particular. Diferència de gols fets als partits 
jugats entre els dos equips. 
 
1.2 Gol o cistella average general. El quocient resultant de dividir  els gols 
o cistelles a favor entre els gols o cistelles en contra de tots els partits 
jugats. 
 
1.3 En el cas de continuar l’empat es farà un partit de desempat en camp 
neutral: 
 

a) En cas de continuar l’empat, es farà una pròrroga de 5 minuts. 
b) Si continués l’empat, es farà una segona pròrroga de 5 minuts. 

 
1.4 Els apartats 1.3 a) i b) no són vàlids per al futbol. 
 

a) En aquest esport es farà una pròrroga de 30 minuts, dividida en 
dues parts de 15 minuts.  
Si encara continués l’empat, 
b) Els jugadors en joc al camp faran una tanda de 5 penals. 

c) Si continua l’empat, els jugadors restants en joc al camp tiraran 
un altra tanda de penals. Si no fos suficient, els podran fer els 
jugadors suplents o de la banqueta. En aquest cas, el primer dels 
equips que falli serà el que perdi. 
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2. En cas d’empat entre tres equips o més: 
 

2.2 Es tindran en compte els punts resultants de la classificació particular 
entre els equips empatats. 
 
2.3 Si continués l’empat, es faria el quocient particular de la competició 
entre els equips empatats, resultant de dividir la suma de gols o cistelles a 
favor per la de gols o cistelles en contra, entre els equips en litigi. 
 
2.4 Si continués l’empat, el millor quocient general de la competició, 
resultant de dividir la suma de gols o cistelles a favor per la de gols o 
cistelles en contra entre els equips components del grup. 
 
2.5 Si l’empat continués, es tindrà en compte el major nombre de gols o 

cistelles marcats per tots els equips que componen el grup. 
Tant en cas d’empat entre dos equips com entre més de dos, si l’empat es 
produeix per un resultat de sanció (1-0 o 2-0) d’un equip no presentat, es 
retiraran els gols a favor i en contra dels partits jugats contra l’equip 
sancionat. 

 
3. Voleibol: Desempats: 

 
A igualtat de punts, es tindrà en compte: 
 
3.1 Coeficient general de sets a favor i en contra. 
3.2 Coeficient general de punts a favor i en contra. 
3.3 Coeficient particular de sets a favor i en contra. 
3.4 Coeficient particular de punts a favor i en contra. 

 
4. Mini-handbol i mini-hoquei patins: Desempats:  
 
         A igualtat de punts, es tindrà en compte: 

 
4.1 Coeficient particular de la puntuació de les parts a favor i   
en contra. 
4.2 Coeficient general de la puntuació de les parts a favor i en contra.  
4.3 Coeficient particular de gols a favor i en contra. 

 
5.  Per anar a Fases o Trobades de Cloenda: Desempats entre els 
segons: 
 
         A igualtat de punts, es tindrà en compte: 
 
         5.1 Coeficient particular de punts i partits que s’haguessin tingut de jugar. 
         5.2 Si continués l’empat, es calcularà el coeficient de gols marcats dividit               

entre els gols encaixats, els equips amb major coeficient es classificaran. 
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         5.3 Si continués l’empat, es farà un sorteig a les nostres oficines. 
 

 

Revisió de llicències 
 
Els Comitès de cada esport revisaran, sistemàticament i d’ofici, o a petició d’un 
centre, les llicències dels equips al llarg de tot el curs. Els equips estan obligats a 
facilitar la documentació demanada. L’ incompliment d’aquesta obligació portarà 
com a conseqüència la suspensió provisional de la classificació. 
 
Aquesta suspensió podrà esdevenir definitiva en el cas que, abans de finalitzar la 
competició, no fos possible la revisió de llicències per part del corresponent 
Comitè. 
 

Abans de l’ inici de cada partit o, com a màxim, a la mitja part, el delegat i/o 
entrenador de cada equip, té dret a revisar les llicències i les fitxes d’equip de 
l’equip contrari; fent constar en l’acta, si fos el cas, la seva disconformitat. 
Qualsevol al·legació es manifestarà signant, el capità i/o delegat o entrenador, 
l’acta “sota protesta”. Tot i així, el partit s’haurà de jugar. 
 
En cas que algun delegat/entrenador no fes ús d’aquest dret, el Comitè 
corresponent no està obligat a acceptar una posterior reclamació en aquest 
sentit. 
 

Hora de joc 
 
Cada equip fixarà l’hora de joc en el moment de fer la inscripció, tenint en compte 
les limitacions que estableix el Llibre de Normes. 
 
Aquesta podrà ser modificada durant la competició mitjançant el compliment a 
les oficines del Consell, de l’imprès corresponent amb una antelació a la data 
del partit almenys quinze dies. 
 
El CEEB enviarà a cada equip del grup una notificació, informant de les 
variacions produïdes. L’entitat que demani la variació, un cop notificada al 
Consell, està obligat a comunicar-ho a tots els equips del grup de joc que 
estiguin implicats. Aquest procediment serà l’únic vàlid, no s’admetran, en cap 
cas, trucades telefòniques. 

 
En cas d’incompliment d’aquesta norma, es sancionarà l’equip causant de la 
modificació com si no s’hagués presentat.  
 
El temps de cortesia serà de 10 minuts en tots els esports. 
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Uniformitat dels equips i terreny de joc 
 
En el cas d’igualtat en els colors de l’ equipament, a judici del Tutor de Joc 
(TJ), haurà de canviar el seu equipament l’equip de casa. 
 
Tot jugador haurà de portar, al darrera de la seva samarreta, el número 
corresponent que l’identifica. Si no el porta no podrà alinear-se. Si es dóna el cas 
que, per aquesta raó, el partit no es pot jugar per manca de jugadors, l’equip 
afectat es considerarà perdedor. 

 

En el cas del voleibol, el número haurà d’anar al davant i al darrera de la 
samarreta. 

 
Totes les pistes de joc hauran d’estar reglamentàriament senyalitzades. En el 

cas contrari, el Comitè podrà decidir la realització dels encontres en camp 
contrari, fins que sigui resolta la irregularitat. 

 

Fins que el Comitè prengui aquesta determinació cap equip podrà negar-se a 
jugar a la pista no senyalitzada o deficientment senyalitzada. 
 

Ajornament d’encontres 
 
El termini de presentació d’ajornaments és el dimarts de la mateixa 
setmana de l’encontre a les 9 del matí. 

 
Els ajornaments de cara al curs 2014-2015 s’efectuaran a través de l’ aplicatiu 
informàtic.  
 
El cost de l’ajornament, si ni ha, anirà a càrrec de l’equip que sol·liciti el 
canvi, i equivaldrà al desplaçament del partit (ex: 7€ a Barcelona 
ciutat). 
 
Els encontres ajornats de la 2a fase, només seran vàlids per la classificació, els 
que es juguin abans de la jornada de recuperació del 2 de maig. En cas 
contrari, perdrà el partit l’equip que hagi sol·licitat l’ajornament. Passada 
aquesta data límit, es podran jugar els partits amb TJ, però, en cap cas, es 
tindrà en compte el resultat a efectes classificatoris.  
 
Es pot suspendre el partit amb només la presència del responsable de 
l’equip local i del Tutor de Joc. Els dos responsables hauran de parlar i 
tancar una data de joc. El Tutor de Joc certificarà les dades que li 
comuniquin els delegats. 
 
En la represa del partit suspès un cop començat, en aquest cas, es 
podran alinear en acta qualsevol jugador que pertany a aquell equip.  
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No es podran jugar partits ajornats ni els divendres ni els dissabtes en els que 
hi hagi jornada de competició, excepte en el cas que es combini el partit amb 
d’altres partits de la jornada en curs. 
 
Tots els ajornaments sol·licitats fora de termini que siguin concedits, 
comportaran un cost administratiu de 5€ per al centre que el demani. 
 
Amb l’objectiu de potenciar que es juguin el màxim de partits possibles, 
s’anomenarà la figura del Mediador d’ajornaments. Aquesta persona 
intervindrà, a petició de qualsevol equip, en el cas que no es produeixi un acord 
en la nova data del partit. 
 
Els equips interessats hauran de fer un escrit explicant el cas. El Mediador 
atendrà les demandes i fixarà una nova data, i en cas de ser necessari, el camp 

de joc, que hauran d’acceptar ambdós equips. 
 

Ajornament no acceptats 
 
En el cas que hi hagi un ajornament fora de termini que el Comitè no 
accepti, els responsables de les dues entitats hauran d’anar el dia de 
l’encontre davant del Tutor de Joc designat per explicar el cas i fer el pagament 
del rebut. Posteriorment, si els dos equips volen tornar a jugar, han de omplir 
el formulari de full de consulta que teniu a la web, explicant el cas, i 
demanant la possibilitat de tornar a jugar el partit posant una nova data. 
L’equip que no ha pogut jugar el primer dia assumirà totes les despeses del nou 
partit. 

 
 

Delegat de camp i delegat d’equip 
 

Delegat de camp: 
 
El Centre designarà un Delegat de Camp, que portarà un braçalet. Aquest 
s’encarregarà de l’ordre públic al terreny de joc i resoldrà qualsevol situació 
conflictiva que es produeixi abans, durant i després del partit. A més, s’ 
encarregarà de l’atenció al Tutor de Joc (TJ) i de l’equip visitant. 

 
El delegat de camp és l’única persona autoritzada a restar al vestidor de Tutor de 

Joc (TJ). La presència d’altres persones haurà de comptar amb la seva 
autorització. 
 
El Delegat de Camp es presentarà al terreny de joc mitja hora abans de començar 
l’encontre, es donarà a conèixer al Tutor de Joc (TJ) i al delegat de l’equip 
visitant, i els atendrà en les seves necessitats.  
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Serà el responsable de la correcta preparació de la pista, de disposar de 
quatre pilotes i d’un cronòmetre (en els esports que sigui necessari) per controlar 
el temps de joc. 
 
Així mateix, acompanyarà al TJ a la pista i al seu vestuari i haurà de conèixer les 
normes de competició del CEEB. 
Per iniciar un partit, és indispensable la presència del delegat de camp. Cas que el 
centre no disposi de delegat de camp, el delegat d’equip n’exercirà les funcions. 
 
Delegat d’equip:  
 
El Centre s’encarregarà molt especialment de l’elecció dels delegats escollint entre 
totes les persones vinculades a l’equip aquella que, per les seves condicions 
d’educació, equanimitat, ponderació, flexibilitat, criteri, etc., pugui desenvolupar 

una tasca positiva.  
 

 El Delegat haurà d’evitar, per tots els mitjans, que hi hagi situacions 
conflictives entre jugadors i acompanyants del seu equip amb  el Tutor de Joc 
(T.J.) o membres d’altres equips. El Delegat és el responsable del bon 
comportament i de l’esportivitat dels seus jugadors i acompanyants. 

 

 El Delegat concentrarà els seus jugadors amb prou temps per a ésser al 
terreny de joc mitja hora abans del començament de l’encontre. Si juga en 
camp contrari, buscarà el delegat de camp. 

 

 Presentarà, al Tutor de Joc (TJ), les llicències dels seus jugadors, la seva, la de 
l’entrenador i la fitxa d’equip. 

 
Podrà sol·licitar al Tutor de Joc (TJ) la comprovació de les llicències i les fitxes 
d’equip i, s’hi observa alguna irregularitat, haurà de fer-la present al Tutor de 
Joc (TJ) perquè aquest faci firmar el capità “sota protesta”, i el delegat 
presentarà dilluns l’informe al Comitè corresponent. Qualsevol incident o 
deficiència, ja sigui al terreny (senyalització, llum, etc.) com durant el partit, 
motivarà la signatura del capità “SOTA PROTESTA” a l’acta i a l’informe del 
delegat el dilluns al Comitè corresponent. Per cap concepte el capità no es 
podrà negar a firmar l’acta i en aquesta només s’escriurà allò que el Tutor de 
Joc  estimi oportú. Acabat el partit, el Delegat recollirà una còpia de l’acta. 
 

En el cas que algun delegat no fes ús d’aquest dret, el Comitè corresponent no 
està obligat a acceptar una posterior reclamació en aquest sentit. 
 
En totes les categories per començar el partit, hi haurà de ser present 
obligatòriament l’entrenador o el delegat de cada equip amb llicència del CEEB, 
degudament tramitada i segellada. 
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En qualsevol cas el partit s’haurà de jugar i el Comitè decidirà sobre la seva 
validesa. 

 
Dins de la filosofia del CEEB de celebrar sempre els encontres programats, si per 
qualsevol motiu el Tutor de Joc (TJ) no es presenta a un partit oficial, els dos 
delegats o entrenadors podran xiular l’encontre de mutu acord, fent constar a 
l’acta aquest acord. L’acta es signarà per ambdós delegats o entrenadors, abans 
de començar l’encontre. El dilluns següent la trametran al Comitè corresponent 
per tal que anoti el resultat, que serà vàlid a tots el efectes.  
 
En el cas que un equip no disposi de delegat, l’entrenador en farà les 
funcions. 
 

 

El tutor de Joc 
 
Per aquest curs, el col·lectiu de Tutors de Joc estarà sota la gestió dels tècnics 
del CEEB i obligatòriament hauran de pertànyer a Tutors de Joc Catalunya 
Associació (TJCA). 
 
El síndic dels TJ: 

 
La Junta Directiva del CEEB, juntament amb els responsables de TJCA, ha creat 
i determinat les funcions de la figura del Síndic dels Tutors de Joc (TJ), que 
serà el representant d’aquest col·lectiu i tindrà la responsabilitat d’organitzar i 
coordinar la formació dels TJ i tot el seu procés d’incorporació a l’entitat. 

 
El Síndic vetllarà per a què els TJ tinguin l’assessorament i la formació 
necessàries i donarà el recolzament necessari per mantenir la qualitat de la 
seva tasca. 

 
Procés d’incorporació: 
 
Tanmateix, s’ha establert un procés d’incorporació fix per als nous TJ, que 
inclou un seguit de passes: una entrevista personalitzada, una formació 
general, una formació específica de la modalitat esportiva en concret, unes 
proves d’aptitud física, una avaluació amb període d’adaptació inclòs i 

finalment la incorporació, no exempta de l’obligatorietat de seguir una formació 
continuada.  
Tots els Tutors de Joc (TJ) hauran de sol·licitar la seva inscripció a la TJCA 
abans d’iniciar el curs 2014/15. 
La seva admissió haurà de ser aprovada pels responsables de la TJCA, basant-
se en criteris d’aptitud i de comportament en el curs que han participat. 
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Avaluació i seguiment: 
 
Com ja s’ha mencionat en aquesta normativa, es crearà un equip d’observadors 
que, entre d’altres funcions, seguiran i avaluaran les actuacions dels TJ. Per fer-
ho, el CEEB ha dissenyat el full d’avaluació pertinent, que valora aspectes 
tècnics, formatius i personals. Aquest, haurà de ser renovat contínuament pels 
tècnics del CEEB, juntament amb els Comitès de cada modalitat esportiva. 
 
Pagament de drets: 
 
Cada Tutor de Joc haurà de pagar uns drets al CEEB per partit designat. 
 
En el cas que el requeriment no fos atès en el termini, es podrà suspendre la seva 
actuació en tots els encontres posteriors. Aniran a càrrec del deutor totes les 

responsabilitats que d’aquest fet es puguin produir. 
 
Doble tutoria i taules: 
Qualsevol equip pot demanar, per a un encontre determinat, incloent les Fases, 
doble tutoria (dos TJ), taula i/o Delegat de Comitè. Les despeses que es 
produeixin aniran a càrrec de l’equip sol·licitant. 
 

a) Doble tutoria (2 TJ): doble preu normal per a cada categoria més els 
desplaçaments. 
b) Taula: les entitats poden demanar una taula oficial al CEEB en tots els 
esports. Aquesta taula tindrà el cost especificat en l’apartat competicions 
d’equip d’aquest llibre.   
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Normes bàsiques dels TJ: 
 

INSCRIPCIÓ: Els TJ hauran de sol·licitar la seva inscripció a la TJCA cada any 
escolar, i seran els responsables del Departament de Tutors de Joc del CEEB qui 
les accepti, basant-se en criteris d’aptitud i de comportament (veure procés). 
 
FORMACIÓ: Els TJ hauran de rebre la formació adient per desenvolupar 
correctament la seva tasca. 
 
COMPROMÍS: Els TJ han d’arribar puntuals al partits, trametre degudament 
complimentades les actes a les oficines del CEEB i recollir els fulls de designació 
dels partits els dies indicats. També han de  comunicar, si és el cas, la seva 
renúncia a participar en una jornada concreta una setmana abans. 

 
INTEGRITAT: El TJ ha de comportar-se en tot moment de forma imparcial, 
sense afavorir cap dels contrincants i tractant els jugadors, entrenadors, 
delegats i acompanyants de forma equànime i educada. 
 
IMATGE: Els TJ hauran d’anar amb la vestimenta oficial (xandall i polo) quan 
desenvolupin les seves funcions.  
 
FILOSOFIA: Els TJ han de ser aplicadors de la filosofia de l’esport escolar i els 
valors que d’ella es deriven, on la participació i el divertiment han d’estar per 
damunt de la competitivitat i l’enfrontament. 
 
INTERVENCIÓ: Els TJ vetllaran per la correcta aplicació dels reglaments. 
 
EDUCACIÓ: Els TJ han de procurar adaptar aquests reglaments a les capacitats, 
edats i característiques dels jugadors. Ensenyant, si és necessari, la forma 
correcte d’executar accions i adaptar comportaments. 
 
REMUNERACIÓ: Els TJ tenen dret a rebre una quantitat econòmica (aprovada 

per l’Assemblea del CEEB) per la seva intervenció i els desplaçaments als partits  

 

 
 
 
 



 48  

 
  

4. COMPETICIONS D’ ESPORTS INDIVIDUAL 
 
 
 

 

 
A. FASES I CALENDARIS 

 
B. ASPECTE ECONÒMIC 

 
C. NORMATIVES 
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A. FASES I CALENDARIS 
 
 
És  molt dificultós crear una normativa comuna o bé gestionar una informació 
compartida per als esports individuals. Són esports molt diferents i amb 
característiques molt particulars, per aquest motiu, només podem fer una 
ampla divisió de les modalitats de competició entre tres grups: 
 
Esports on la competició està enfocada tipus lliga: escacs, judo i tennis 

taula, es juguen entre dues i quatre jornades al mes i el calendari s’estén de 

novembre a maig. 

 

Modalitats d’una jornada al mes: cros, curses d’orientació, esgrima, 

natació, amb un calendari també de novembre a maig. 

 
Esports amb dues o tres jornades per curs: gimnàstica rítmica, artística, 

estètica, trampolí, patinatge artístic i natació sincronitzada. El calendari es 

concentra des de finals de gener a maig. 

 
 

B. ASPECTE ECONÒMIC 
 

 
Excepte el preu de la llicència, existeix un preu variable segons cada modalitat. 
Aquest queda reflectit en la normativa de cada activitat. 
 
Es fa un únic pagament per a totes les fases i aquest inclou l’organització, la 
instal·lació i el jurat de totes les competicions. 
 
 

C. NORMATIVES 
 
 
Cada esport està reglat per la seva pròpia normativa revisada i aprovada pel 

comitè de cada disciplina. Aquesta és consensuada mitjançant una reunió a 
principi de curs amb tots i totes les persones responsables de les entitats 
participants.  
 
Les normatives es poden consultar a l’apartat corresponent dins la plana web 
del consell ( www.elconsell.cat/ceeb). 

http://www.elconsell.cat/ceeb
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5. REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIÓ 
 
 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

1.1.  Entitats participants 
 

2. INFRACCIONS REGLAMENTÀRIES 
 

2.1.   Infraccions 
2.2.   Faltes 
2.3.   Retirada de competició 
2.4.   Incompareixences 
2.5.   Circumstàncies modificadores de la responsabilitat 
 

3. SANCIONS 
 

3.1.  Sancions 
3.2.  Faltes produïdes en els encontres: esportistes. 
3.3.  Faltes produïdes en els encontres: delegats. 
3.4.  Faltes produïdes en els encontres: entitats. 

 
4. ÒRGANS I PROCESSOS DISCIPLINARIS 
 

4.1.  Òrgans 
4.2.  Al·legacions 
4.3.  Recursos. 
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El CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) en el moment de 
fer públic aquest Reglament, i d’acord amb els principis que inspiren la seva 
actuació, considera que per sobre d’altres fins, sempre estan els educatius i 
formatius, que han d’existir en qualsevol activitat d’esport escolar. Per això 
sol·licita dels professors, dels entrenadors, dels delegats i Tutors de Joc (TJ), 
dels esportistes i dels pares i mares,  que procurin per tots els mitjans al seu 
abast actuar d’acord amb aquest esperit, divulgant en tot moment el veritable fi 
de l’esport escolar. 
 
Per aquesta raó, el Consell pot, basant-se en aquest criteris, atenuar o 
incrementar les amonestacions, sancions i sentències expressades en aquest 
Reglament General de Competició. 
 

1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest Reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades pel CEEB, i, 
per tant, hi queden subjectes totes les persones i entitats que participin en l’ 
esmentada organització. 
 

1.1. Entitats participants 

 
Hi poden participar tots els centres d’ensenyament i també les agrupacions 
esportives o altres entitats de Barcelona que ho desitgin i que siguin degudament 
reconegudes i inscrites al Registre corresponent. 

 

2. Infraccions reglamentàries 
 

Hom entendrà per infracció reglamentària l’ incompliment del que es disposa en 
el present Reglament i que sigui motiu de sanció. 
 

2.1. Infraccions 

 
2.1.1 Per determinar una alineació indeguda, el Comitè de Competició podrà 
actuar d’ofici en tot moment i sense requisits de termini. L’alineació indeguda d’un 
jugador comportarà les següents sancions: 

 
a) Pèrdua de l’encontre i descompte d’un punt a la classificació, si es juga 

com a lliga, i pèrdua de l’eliminatòria si es juga per aquest sistema. 
b) Suspensió de l’entrenador de 2 a 10 jornades. 
c) Suspensió del delegat de 2 a 10 jornades. 
d) Pèrdua, per part de l’equip, del dret a classificar-se per a la trobada de 
cloenda, tant si la infracció s’ha comès a la primera com a la segona fase. 
e) De la sanció aplicada se’n donarà publicitat. 
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No es considerarà alineació indeguda, l’ incompliment de les normes 
d’alineacions per quarts (veure els reglaments de joc específics de cada 
esport). En el cas que l’infractor sigui l’equip guanyador, serà castigat amb la 
pèrdua del partit pel resultat indicat al quadre del punt 2.4.2. i la pèrdua 
dels desempats en cas d’empat en la classificació final. No tindrà, però, cap 
punt de sanció ni perdrà l’opció de participar en la trobada de cloenda 

 
En el cas que una de les entitats implicades en un partit amb una alineació 
indeguda, vulgui impugnar l’acta del partit, aquesta entitat haurà d’enviar el full 
de reclamació en un termini de cinc (5) dies.  

 
2.1.2 La no presentació al Tutor de Joc (TJ) i/o al Delegat de l’equip contrari de 
la fitxa d’equip i les llicències actualitzades dels jugadors serà considerada com 
alineació indeguda i donarà lloc a les sancions de l’art. 2.4.1. (Incompareixences). 

   
La no presentació de les fitxes dels esportistes només podrà ser substituïda per 
l’acreditació de l’esportista mitjançant la presentació d’un document oficial amb 
fotografia. (DNI, Passaport) 
 
La no presentació al TJ de les llicencies actualitzades dels Delegats i/o 
Entrenadors comportarà una amonestació a l’equip que no les tingui. A la segona 
amonestació se li restaran dos punts. 
 
2.1.3. La falsedat de les dades donades en la formalització de les llicències 
donarà lloc a les sancions de l’art. 2.1.1. 
 
2.1.4. L’alineació d’un jugador suspès per sanció disciplinària serà considerada 
alineació indeguda. Serà sancionada amb la pèrdua del partit i la desqualificació 
del delegat i/o entrenador per 10 partits. 
 
L’alineació de l’entrenador suspès per sanció disciplinària serà considerada 
alineació indeguda. Serà sancionada amb la desqualificació per 12 partits. 

 
2.1.5. Tant abans de l’ inici del partit com un cop acabat el mateix, els equips, els 
entrenadors i els Tutors de Joc (TJ) s’hauran de saludar. 
En el cas que un o més integrants d’un equip (jugador/a, delegat/da o 
entrenador/a) no ho facin, s’amonestarà al delegat del seu equip. 
   

2.2. Faltes 

 
Hom entendrà per faltes, els fets o omissions contemplats en el present 
Reglament que siguin motiu de sanció. 
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2.3. Retirada de competició 

 
Un equip es considerarà inscrit a tots els efectes en les nostres competicions una 
vegada transcorregut el termini de recollida dels calendaris de joc. A partir 
d’aquest moment serà d’aplicació el present Reglament General de Competició. 
 
2.3.1. Si un equip es retira d’una competició durant la celebració 
d’aquesta, es produirà automàticament l’anul·lació dels resultats de 
tots els encontres en què hagi participat, que es consideraran no 
realitzats. L’ entitat a la qual pertany l’equip o els equips que es retirin, 
abonarà la quantitat de 50€. 
 
2.3.2. L’equip retirat serà sancionat amb la desqualificació i consegüent 
prohibició d’inscriure’s en les activitats del següent curs o de la següent 

competició, si no justifica plenament les causes de l’ esmentada retirada. 

 
2.4. Incompareixences 

 
2.4.1 L’equip que no es presenti a jugar un partit, sense justificació vàlida i 
prèvia, serà sancionat amb la pèrdua de l’ esmentat partit (el resultat i els punts 
de sanció estan detallats en el quadre adjunt) i amb la pèrdua del dret a 
classificar-se per a les Trobades de Cloenda.  
D’altra banda haurà d’abonar la quantitat de 40€. (30€ per l’equip 
contrari, i 10€ al CEEB per compensar la despesa de tràmits 
administratius) 
Aquest pagament s’ha de fer efectiu, a les oficines del CEEB, en el 
termini de 15 dies.  
 

Esport 2.4.1 2.4.2 

Bàsquet 2-0   (-2) 2-0   (-1) 

Futbol 5 3-0   (-2) 3-0   (-1) 

Futbol 7/11 3-0   (-2) 3-0   (-1) 

Futbol platja 3-0   (no puntua a la jornada) 

Handbol 1-0   (-2) 1-0   (-1) 

Voleibol 3-0   (75-0)  (-2) 3-0   (75-0)  (-1) 

Hoquei patins 1-0   (-2) 1-0   (-1) 

Volei platja 25-0 (no puntua a la jornada) 

Street hoquei/hoquei línia 1-0   (-2) 1-0   (-1) 

Mini-handbol 12-0(-3) 12-0(-2) 

Mini-hoquei 3-0(-2) 3-0(-1) 

 
2.4.2 L’equip que es presenti amb un nombre insuficient de jugadors, perdrà el 
partit (el resultat i els punts de sanció estan detallats en el quadre adjunt), però 
no perdrà el dret a classificar-se per a les trobades de cloenda.  
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Si aquest fet es produís més d’un cop, sí perdrà el dret a classificar-se 
per a les trobades de cloenda. 

 
En cas que això passés en unes eliminatòries dels JEEC, amb partit d’anada i 
partit de tornada:  

a) En el partit d’anada, el partit s’anul·laria, passant a decidir-se 
l’eliminatòria en el partit de tornada que es faria al camp de l’equip que si 
hagi presentat suficients jugadors.  
b) En el partit de tornada, l’equip infractor perdria l’eliminatòria. 

 
2.4.3 En el cas de dues incompareixences sense justificació, s’exclourà l’equip de 
la competició, es considerarà retirat (Arts. 2.3.1, 2.3.2 i 2.4.1) i no es permetrà 
que s’alineï en la competició següent. 
 

2.4.4 Sense manca de l’ esmentat en els articles anteriors, el Comitè de 
Competició podrà atendre les explicacions que l’equip no presentat li comuniqui 
per escrit en el termini de les 72 hores següents a la data de la celebració de 
l’encontre. 
En aquest cas, es podrà realitzar novament l’encontre, en una nova data i amb 
totes les despeses a càrrec de l’equip no presentat. 
 
2.4.5 El grup/conjunt d’esports individuals sense suficients participants podran 
actuar fora de competició. Perdent la possibilitat de quedar classificat en 
aquella jornada, però no perdrà el dret a classificar-se per a les finals. 
 

2.5. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat 

 
En el moment d’atribuir les sancions, els Comitès de Competició tindran en 
compte les circumstàncies modificadores de la responsabilitat que poguessin 
afectar directa o indirectament els fets. 
  
2.5.1 Són circumstàncies modificadores atenuants: 
 

a) No haver estat mai sancionat. 
b) Demostrar penediment de forma immediata i espontània. 

 
Havent estudiat els recursos i amb l’existència d’un penediment dels infractors, el 
Comitè Tècnic podrà reduir les sancions. 

 
En cas de reducció, aquesta modificació es comunicarà a la resta d’integrants del 
grup. 

 
2.5.2 Són circumstàncies modificadores agreujants: 
 

a) La reincidència o la reiteració. 
b) No acceptar immediatament les decisions dels tutors de joc. 
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c) Incitar al públic o als companys de l’equip.  
d) En el cas d’entrenadors i delegats, ésser reincident o reiterant en el curs 
actual o anteriors. 

 

3. Sancions 
 

Tenint en compte el període educatiu en què es troben la majoria de les 
persones vinculades a aquest Reglament, les sancions han de tenir un caràcter 
més educatiu que no pas repressiu, sense perjudici de l’obligació dels òrgans 
jurisdiccionals de no permetre, en bé de la convivència esportiva, actituds 
contràries a aquesta i a la formació humana dels esportistes. 
 

3.1. Sancions 

 

Les sancions podran ser: amonestació, suspensió, desqualificació i expulsió. 
 
La desqualificació s’imposarà per un període de temps determinat. 
 
Quan la sanció consisteixi en suspensió per una o més jornades, s’haurà de 
complir immediatament després d’ésser imposada, a partir del primer encontre en 
que la persona sancionada hagués de participar. Els partits ajornats que es juguin 
entre setmana comptaran com a  jornada de suspensió. 
 
3.1.1 Qualsevol sanció derivada de l’aplicació dels articles 3.2.1 c), d) i e); 3.2.2 
c), d) i e); 3.2.3 d); 3.3 b), c), d) i e); 3.4.1 i 3.4.5 haurà de ser aplicada pel 
Jutge Únic de competició o pel Comitè Ètic i se’n donarà comunicació al 
responsable de l’entitat. 

 
3.1.2 Si d’un mateix fet o fets successius es derivessin dues o més faltes, seran 
sancionades independentment. 
 
3.1.3 Quan un esportista (jugador), preparador o delegat, sigui objecte 
d’expulsió definitiva o figuri en l’acta de l’encontre amb falta desqualificant, 
quedarà automàticament suspès per participar en les següents jornades, fins 
que el Comitè de Competició emeti la seva decisió. 
Aquesta suspensió es considera inclosa en la sanció que se li imposi. La seva 
participació en un encontre serà qualificada com a indeguda encara que no 
s’hagi rebut la decisió del Comitè. 
 
3.1.4 Quan s’imposi una sanció a una persona que sigui titular de dues llicències 
com a esportista i/o delegat o entrenador no podrà actuar ni com a jugador ni 
com a delegat i/o entrenador fins al compliment de la sanció. 

 
3.1.5 Si la persona sancionada no complís la totalitat de la sanció dins del curs en 
què li fou imposada, haurà de fer-ho en el següent curs. 
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3.1.6 Les sancions d’amonestació, suspensió i desqualificació seran executives, 
sense menyspreu dels recursos establerts en aquest Reglament. Les expulsions 
no seran efectives fins que la decisió no sigui refermada per la Junta del Consell. 
 
A efectes de l’acompliment de sancions per suspensió, els partits Copa CEEB, 
també comptaran com a jornades.  
 

3.2. Faltes produïdes en els encontres: esportistes 

 
3.2.1 Les faltes comeses per un esportista contra un company, preparador o 
delegat, abans, durant o després d’un encontre, seran sancionades de la següent 
forma: 
 

a) Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o 

realitzar gestos antiesportius: des d’amonestació fins a suspensió per 2 
jornades. 
b) Insults, amenaces, comportaments racistes de paraula o gestuals, joc 
violent o perillós o actituds coercitives: suspensió de 2 a 5 jornades. 
c) Intent d’agressió, o repel·lir l’agressió de 5 a 7 jornades. 
d) Agressió directa, recíproca o simultània, sense repetició dintre de l’acte: 
suspensió de 4 a 10 jornades. 
e) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió de 
8 a 10 jornades. 

 
3.2.2. Les faltes comeses per un esportista (jugador) contra els tutors de joc o 
jutges, abans, durant o després d’un encontre, seran sancionades de la següent 
forma: 
 

a) Comportament incorrecte o antiesportiu, desacatament o discussió de 
les decisions dels tutors de joc: d’amonestació a suspensió per 3 jornades. 
b) Insults, amenaces, o actituds coercitives: suspensió de 3 a 5 jornades. 
c) Intent d’agressió o agressió no consumada: suspensió de 4 a 7 
jornades. 
d) Agressió consumada i no repetida: suspensió de 8 a 10 jornades. 
e) Agressió consumada i repetida: suspensió de 20 jornades a 2 cursos 
escolars. 
 

3.2.3 Les faltes comeses per un esportista contra el desenvolupament normal 
d’un encontre, abans de començar o a la fi d’aquest, es sancionaran de la 
següent manera: 

 
a) Fets que motivin el retard en començar o en reprendre un encontre: des 
d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió. 
b) Desconsideració envers el públic o altres persones que no pertanyen al 
joc: des d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió. 
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c) Fets que motivin la interrupció anormal d’un encontre, definitivament o 
no, i que no es contemplin anteriorment: suspensió de 2 a 5 jornades. 
d) Agressió a algun espectador: suspensió de 3 a 10 jornades. 

 
3.2.4 Si fos el capità, es considerarà com a circumstància agreujant dels fets.  
 

3.3. Faltes produïdes en els encontres: delegats 

 
Es considerarà delegat la persona que tingui la corresponent llicència i es situï en 
l’espai reservat a la direcció de l’equip. 

 
Els preparadors i els delegats, que per la seva responsabilitat han d’ésser exemple 
davant dels seus esportistes, seran sancionats de la següent manera: 
 

a) Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració abans, durant o 
desprès de la celebració d’un partit, que alterin el seu desenvolupament 
normal, se sancionaran des d’amonestació fins a suspensió per 4 jornades. 
b) Les amenaces o insults contra esportistes, preparador o delegat de 
l’equip contrari, tutors de joc, jutges o públic en general, seran sancionats 
amb suspensió de 5 a 10 jornades. 
c) Els fets recollits en els dos apartats anteriors si són reiteratius durant 
l’encontre i recriminats per part del tutor de joc, podran ésser causa 
agreujant i motiu de sanció fins a 20 jornades. 
d) La incitació a jugadors, acompanyants o públic, a actituds 
antiesportives: de 5 a 10 jornades de suspensió. 
e) La participació en actes col·lectius de fustigament, coacció o agressió 
envers el tutor de joc o jutge, o l’equip contrincant, se sancionarà des de 
10 jornades de suspensió fins a desqualificació a perpetuïtat. 
f) Els insults, amenaces i comportaments racistes de paraula o gestuals: 
suspensió de 4 a 6 jornades. 

 
3.3.1 Les faltes comeses per preparadors i delegats i no incloses en els apartats 
anteriors es regiran pels articles núm.  3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3, encara que doblant la 
sanció. 
 
3.3.2 La suspensió d’un esportista portarà aparellada una amonestació al seu 
preparador. Si aquesta amonestació es produeix tres vegades durant el curs, 
s’imposarà al preparador la seva suspensió per 1 jornada. 

 
3.3.3 La condició d’espectador d’un preparador o delegat, autor d’una falta 
ressenyada en els articles anteriors, serà considerada com a circumstància 
agreujant. 
 
3.3.4 El delegat i/o entrenador serà responsable dels incidents que hagin 
provocat el seus seguidors i acompanyants. 
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A efectes de l’acompliment  de sancions per suspensió, els partits de la Copa 
CEEB, també comptaran com a jornades de suspensió més.  
 
3.3.5 Si durant un partit és sanciona a l’entrenador o delegat amb expulsió, en 
categories petites, es permetrà que faci aquestes funcions una persona adulta 
amb DNI. El Tutor de Joc reflectirà aquest fet a l’acta i farà constar el seu DNI 
En categories superiors (a partir de pre-infantil, inclosa) aquestes funcions les 
farà el capità de l’equip. 
 
3.3.6 Segons la normativa actual, per començar qualsevol partit del CEEB, hi 
ha d’haver una persona major d’edat amb llicència tramitada. Tot i així, 
s’accepta que, si no es presenta cap entrenador o delegat amb llicència, es 
pugui inscriure per fer aquesta funció una persona responsable de l’equip amb 
DNI.  
 

 En cas que, en un equip, es presentés tres jornades la mateixa persona 
responsable només amb DNI, el CEEB li tramitarà automàticament la 
llicència de delegat, generant un albarà amb el cost corresponent.  
 

 Si aquestes persones que presenten el DNI són diferents, l’ equip perdrà 
tots els partits per 3 a 0 fins que l’entitat tramiti una llicència de delegat 
o entrenador. En aquest moment recuperarà els resultats reals obtinguts 
a pista. 
 

*Si aquesta persona que ha presentat el DNI al Tutor de Joc esdevé sancionada 
durant el partit, assumirà totes les sancions que queden estipulades en el llibre 
del CEEB. 
 

3.4. Faltes produïdes en els encontres: entitats 

 
Els centres o entitats que inscriguin equips seran responsables, en tot moment, 
del bon ordre en el desenvolupament de l’activitat i del comportament dels seus 
esportistes, preparadors, delegats i qualsevol persona vinculada a l’entitat. 
 
3.4.1 Si un directiu o persona responsable d’una entitat o centre participant 
intervé en aldarulls, coaccions, amenaces, insults, agressions o d’altres accions 
similars, podrà ser suspès de les seves funcions esportives des de 10 jornades 
fins a un any. 
 
El Jutge Únic podrà proposar a la Junta Directiva, a través del Comitè Ètic, la 
suspensió a perpetuïtat. 
 
3.4.2 Per causes contemplades en els arts. 3.4 i 3.4.1, la Junta Directiva o el 
Comitè Ètic podrà convocar el director del centre o el president de l’associació 
esportiva, els quals estan obligats a atendre la convocatòria. 
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3.4.3 Quan un encontre s’hagi de suspendre per l’actitud antiesportiva d’un dels 
dos equips, individual o col·lectiva, o dels seus acompanyants, es procedirà a 
donar per perdut l’encontre a l’equip que, de forma evident, en consti com a 
responsable, i seran sancionats amb un mínim de 3 jornades i un màxim de 10, el 
delegat i l’entrenador de l’equip.  
 
3.4.4 Si un encontre es suspengués com a conseqüència de l’art. 3.4.3, es 
consideraran perdedors tots dos i seran sancionats de 3 a 10 jornades els 
delegats i els entrenadors d’ambdós equips. 
 
3.4.5 En cas d’incompliment dels arts. 3.4.3 i 3.4.4, o en el cas de manifestacions 
violentes o comportaments racistes de qualsevol tipus, siguin per part dels 
esportistes o del públic, el centre o l’equip responsables dels fets podran ser 
sancionats amb: 

 
a) L’obligació de jugar a porta tancada els encontres que determini el 
jutge únic, podent ser fins al final de la competició. 
b) Si això no fos possible, hauran de jugar en camp contrari o en la pista 
que determini el Comitè fins al compliment de la sanció. 
c) La pèrdua de tots els punts aconseguits fins al moment. Aquesta 
sanció es podrà afegir a la del punt a).  
d) L’expulsió de l’equip de la competició, a proposta del Jutge Únic/ 
Comitè Ètic i amb l’aprovació de la Junta Directiva. 
e) En qualsevol cas, s’informarà a la direcció del centre i a la seva AMPA 
f) De les sancions imposades se’n donarà publicitat pels mitjans al 
nostre abast. 

 
3.4.6 Si un equip es retirés un cop començat l’encontre: 
 

a) Perdrà el partit. 
b) Se li descomptarà un punt de la classificació general. 
c) Pagarà les despeses dels Tutors de Joc i les despeses de desplaçament 
de l’equip contrari, si n’hi hagués. 
d) Perdrà el dret a classificar-se per a qualsevol final o campionat en la 
competició. 
e) Seran sancionades de 5 a 10 jornades la persona o persones que es 
demostri que han decidit la retirada. 
f) En cas de reincidència durant la temporada, l’equip serà exclòs de la      
competició, sense perjudici del seu dret d’apel·lació. 
 

3.4.7 Segons sigui la gravetat dels fets, es podrà produir, a més a més, la 
inhabilitació de la instal·lació esportiva de l’entitat responsable, per un període d’1 
a 3 jornades. 

 
3.4.8 Serà circumstància atenuant de les sancions corresponents als articles 
anteriors, el fet que l’entitat o centre responsable prengui mesures disciplinàries 
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contra el o els culpables i ho comuniqui al Comitè de Competició, a través del 
Comitè d’Organització, abans de les 48 hores següents als fets. 
 
3.4.9 La inhabilitació d’una instal·lació esportiva prevista en l’art. 3.4.7 podrà 
ésser substituïda per l’obligatorietat de celebrar els encontres a porta tancada, 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 

 
3.4.10 Les faltes compreses en els articles 3.2 al 3.4.9, ambdós inclosos, podran 
ésser sancionades amb la retirada de l’equip de la competició i se’n donarà 
publicitat. Aquesta sanció sols podrà aplicar-la la Junta Directiva, a proposta del 
Comitè Ètic per recomanació del Comitè de l’esport corresponent. Aquesta sanció 
serà inapel·lable. 
 

3.4.11 El fet de quedar a deure els drets d’arbitratge comprendrà el requeriment 

a l’entitat a centre deutor perquè, en termini de 72 hores, faci efectiva la 
quantitat deguda. Aquesta quantitat s’afegirà un euro per rebut en concepte per 
despeses administratives. En el cas d’un partit ajornat els desplaçaments van a 
càrrec de l’entitat que el demana i ho haurà d’abonar el mateix dia que es jugui el 
partit. 
 
 
 

4. Processos disciplinaris i Òrgans  
 

4.1. Al·legacions 
 

Qualsevol entitat té dret a presentar reclamacions o al·legacions per fets produïts 
abans, durant i després d’un encontre, així com a conèixer els annexes a les actes 
dels partits.  
L’escrit d’al·legacions, on es raonaran els fets i s’exposaran totes les dades que es 
creguin necessàries, haurà d’estar en poder del Comitè de Competició, a través 
dels Comitès Organitzadors, com a màxim 72 hores després que el Comitè hagi 
donat a conèixer els fets. A partir d’aquest termini, els Comitès només admetran 
les al·legacions que ells mateixos sol·licitin. 
Qualsevol al·legació ha d’estar escrita en termes adequats de respecte a totes les 
parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà susceptible de sanció. 
Tanmateix, hauria d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat 
corresponent. 
 

4.2. Recursos 

 
4.2.1 Contra la decisió del Comitè de Competició i si és el cas, contra la del 
Comitè Organitzador, podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Comitè Ètic, 
d’acord amb el Reglament de Règim intern del CEEB, en el termini de 5 dies 
feiners a comptar des de la notificació en ferm. 
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4.2.2 L’òrgan de màxim recurs és la Junta Directiva del Consell de l'Esport 
Escolar de Barcelona. 
 
4.2.3 Qualsevol recurs ha d’estar escrit en termes adequats de respecte a totes 
les parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà susceptible de sanció. 
 
Tanmateix, ha d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat 
corresponent. 
 
4.2.4 Tot allò que no es contempla en aquest Reglament es regularà per les 
normes dels diferents Comitè de Competició, aprovades per  la Junta Directiva a 
proposta del Comitè Tècnic.  

El Comitè Ètic, pot resoldre situacions (a petició de les entitats o dels Comitès 
de competició) que generin problemes ètics a les competicions organitzades, 
treballar per l’adquisició de valors mitjançant el seguiment de la classificació del 
“semàfor dels valors” i promoure la responsabilitat educativa. Aquest comitè ètic 
pot valorar i modificar totes les sancions contemplades en aquest regim 
sancionador. 

En cas de mancança, els decisions es regiran per les normes de disciplina 
esportiva del Consell Català de l’Esport. 
 

4.3. Altres Processos Disciplinaris 

 
El Comitè Ètic pot sancionar altres aspectes no relacionats directament al 
reglament de competició, podent prendre la decisió d’obrir un expedient 
informatiu o sancionador en els casos que ho cregui oportú. 
 

4.4. Òrgans 

 
4.4.1 El Delegat del Comitè assistirà a un partit determinat quan: 

a) Un equip sol·liciti la seva presència, amb les condicions de l’article en 
curs. 

b) D’ofici. 
c) El Comitè Ètic del CEEB cregui necessària la seva presència com a 

conseqüència de comportament inadequat per part d’un equip o del seu 
públic. En aquest cas, les despeses aniran a càrrec de l’equip 

responsable del d’aquest comportament. 
 

El Delegat de Comitè portarà el rebut corresponent. 
 

Les seves funcions són: 
 

a) Observar el desenvolupament del partit. 
b) Observar l’actuació del Tutor de Joc. (TJ) 



 62  

c) Fer un informe del que ha succeït durant l’encontre. 
 
Només en casos d’incidents greus podrà intervenir tractant d’ajudar el delegat de 
camp, els equips i els Tutors de Joc. (TJ) 
 
Recolzarà als TJ sempre, inclòs si aquests decideixen suspendre el partit. 
 
El cost del Delegat de Comitè serà de 15,60€ (en totes les categories) per partit 
(desplaçament inclòs). 
 
4.4.2 El CEEB enviarà aleatòriament Observadors sense cap càrrec a les 
entitats, amb la finalitat de revisar i observar els diferents aspectes dels partits 
(equips, tutors de joc, terreny de joc, públic...).  
 

Aquests Observadors aniran degudament acreditats i podran, entre d’altres 
accions, procedir a la revisió de les llicencies dels equips. 
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6. FORMACIÓ, PROMOCIÓ I ALTRES RECURSOS 
 
 

 
Índex 
 
A. FORMACIÓ                
 
B. PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
C. BORSA DE TREBALL 

 
D. AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS  

 
E. BORSA DE VOLUNTARIAT 
 
 

http://issuu.com/action/page?page=117
http://issuu.com/action/page?page=117
http://issuu.com/action/page?page=117
http://issuu.com/action/page?page=117
http://issuu.com/action/page?page=124
http://issuu.com/action/page?page=124
http://issuu.com/action/page?page=124
http://issuu.com/action/page?page=124
http://issuu.com/action/page?page=124
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A. FORMACIÓ 
 
 
L’esport és l’entorn essencial per al desenvolupament psicosocial de l’ infant, però 
a l’hora de participar en les competicions esportives, aquestes, molt sovint, 
responen més als models de l’esport professional que no a les veritables 
necessitats formatives dels infants. 
 
El joc net, l’esforç, l’autocontrol, la perseverança, el treball en equip, 
l’autoconfiança, l’autoestima, l’equilibri emocional o  el respecte cap als altres són 
alguns dels valors que potencien la pràctica esportiva i que haurien d’esdevenir la 
seva senyera. 
 

Per aquest motiu el CEEB considera a la formació com una eina 
imprescindible pel bon funcionament de les activitats i per l’educació 
dels nois i noies en edat escolar que participen a les seves activitats. 
 
La formació estarà estretament interrelacionada amb l’espai que des del CEEB es 
dedica a la investigació, i farà especial èmfasi en els aspectes pedagògics i 
psicològics, a banda de la formació en tècnica i tàctica esportiva. 
 
Per a desenvolupar aquesta tasca, comptem amb professionals acreditats i amb 
experiència. Ells han de ser font de coneixements i de transmissió de valors per a 
tots els agents que intervenen en la formació integral dels nens i nenes de 
Barcelona. 
 

Cursos de Tutors de Joc 
 
Els tutors de joc són els encarregats de tutoritzar (arbitrar) el joc en els esports 
d’equip, i això va més enllà d’aplicar el reglament. Per tant, la seva formació és 
essencial per al bon funcionament dels Jocs Esportius Escolars.  
 
Els Tutors de Joc, per incorporar-se a la TJCA (Tutor de Joc Catalunya 
Associació), han de passar per un procés de formació que inclou: 
 

 Una part específica de coneixement de normatives, reglament intern i 
tècnica (senyalització, situació, apreciació, control, etc...) 

 

 Una part general sobre esport escolar (objectius i filosofia), funcions del 
TJ, característiques psicològiques i suport comportamental.  
 

 Unes proves d’aptitud física on s’avaluarà la condició física de tots els 
tutors de joc. 

 

 A més, anualment hauran de reciclar els seus coneixements i continuar un 
procés formatiu ininterromput 
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Aquests cursos capacitaran als alumnes aptes per a ser Tutors de Joc (TJ) de la 
TJCA que actualment te un conveni amb el CEEB per xiular les nostres 
competicions. Els cursos que es preveuen fer són: TJ  bàsquet, TJ de futbol-5, TJ 
de futbol-7/11, TJ de voleibol, TJ d’hoquei patins. Tots aquest cursos es 
realitzaran al setembre i cada cop que hi hagi prou demanda. 
 
DATES APROXIMADES CURSOS: Setembre/Octubre 
 

Cursos de Tutors Esportius Escolars (TEE) 
Coordinadors Esportius Escolars (CEE) 

 
Per donar facilitats a totes les entitats del CEEB, es seguiran fent cursos, però 
s’ha de tenir en compte que a fi de poder participar com a tècnic en programes 

d’esport escolar promoguts o subvencionats pe la Secretaria General de l’Esport 
(les competicions del consell ho són), serà necessari acreditar com a mínim una 
formació de Tècnic de nivell I. 
 
Aquesta acreditació mínima serà necessària per tal de poder tramitar la llicència 
d’entrenador.  
 
Reconeixement i certificació:  
 

 Els cursos de TEE de totes les modalitats esportives estan reconeguts pel 
CEEB, que tramitarà el diploma de Tutor Esportiu Escolar 
corresponent. 

 
 Els alumnes dels cursos de CEE, rebran el diploma del CEEB.  

 
Preu: 80 €.    Nº d’alumnes per obrir curs: Mínim 20 i màxim 40 persones. 
 
Requisits: ser major de 16 anys i omplir el full d’autorització. 
 
Lloc: A determinar 
 
Professorat: titulacions adequades als continguts (pedagogs, psicòlegs, 
mestres d’educació física, llicenciats d’INEF o CAFE, entrenadors esportius...).   
 

Continguts (50 hores):  
 

 TEE: fonaments pedagògics i psicològics, primers auxilis, concepció de 
l’esport escolar, valors, tècnica, tàctica, metodologia, preparació física, 
direcció... 
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 CEE: pedagogia, psicologia, primers auxilis, sociologia, organització, 
planificació, direcció de tècnics, gestió dels recursos materials, humans i 
econòmics, innovació i recerca... 

 

CALENDARIS 

Intensiu de Nadal 

Tardes juny-juliol 

 
Informació i inscripcions: els fulls d’inscripcions es poden recollir en el 
mostrador del CEEB o bé es poden baixar de la plana web www.elconsell.cat.  

El termini d’inscripció finalitza 10 dies abans de la data d’inici del curs. Un 
cop rebuda la confirmació del responsable de formació es procedirà a 
fer el pagament, que haurà d’estar fet abans de l’ inici de la formació. 

 

Totes les escoles interessades en què organitzem qualsevol altre model de curs 
d’iniciació a tècnics esportius diferent als ja programats, també poden posar-se 
en contacte amb el CEEB. 
 
(*) Els cursos es faran o no en funció del número de persones inscrites. 

 

Dinamitzadors del PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola) 
 

Aquest any seguim mantenint els cursos de Dinamitzadors del PCEE. Una 
tipologia de formació que s’adreça a nens i nenes a partir dels 14 any. 
Nosaltres com a CEEB oferim la possibilitat de cursar el Bloc Comú de 15h on es 
tracten aspectes generals de la Psicologia, la Pedagogia i els Primers Auxilis. 
 
Preu: 20€ Nº d’alumnes per obrir curs: Mínim 20 i màxim 40 persones 
 
Requisits: mínim 14 anys per poder-hi accedir 
 
Lloc: aules i pistes d’alguna entitat de Barcelona. Els interessats en acollir-ne 
un, poden adreçar-se a les oficines del CEEB. 
 
Professorat: titulacions adequades als continguts (pedagogs, psicòlegs, 
mestres d’educació física, llicenciats d’ INEF o CAFE, entrenadors esportius...).   
 
Un cop finalitzat aquest Bloc Comú és necessari cursar el Bloc Específic que es 
fa a Tarragona i que es gestiona directament des de la Secretaria General de 
l’Esport. 

 
Unitats  didàctiques 
 
El curs es desenvoluparia en vàries sessions monotemàtiques que van de 4 a 8 
hores. 
 

http://www.ceeb.org/
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Com a docents, comptarem amb les escoles d’entrenadors de federacions i  
membres dels comitè esportius del Consell. En tot cas parlem de mestres, 
llicenciats d’educació física o entrenadors de màxim nivell. 
Encara està per tancar l’oferta del proper curs. Un cop ho tinguem tancat ho 
informarem a través de la plana web. 
 
Recordeu que, en virtut de la llei 3/2008 de l'exercici de les professions de 
l'esport, aquesta formació no permet exercir de manera professional les 

professions de monitor, entrenador i/o director esportiu  
 

Altres cursos 
 
El CEEB té un acord amb “Espai de formació i desenvolupament”, una 
entitat que es dedica a la formació personalitzada de  col·lectius de treballadors 

en actiu i que compta amb formadors acreditats i amb experiència. 
 
A través d’aquest acord, i durant el transcurs del curs escolar, oferirem un seguit 
de cursos adreçats a un o altre dels diferents col·lectius que formen part del 
Consell: entrenadors i monitors, mestres i professors, delegats, tutors de joc, 
coordinadors, dinamitzadors, voluntaris, organitzadors d’activitats ... 
 
Tots aquests cursos tindran preus reduïts per les persones vinculades amb el 
CEEB. 
 
 

B. PROMOCIÓ ESPORTIVA  
 
 
L’apartat de promoció centra els seus esforços en crear una oferta variada i 
adaptable a totes les possibilitats i realitats dels centres de la ciutat. L’objectiu 
principal és apropar la pràctica esportiva de noves modalitats (o nous formats 
de modalitats ja existents) als nois i noies de la ciutat. 
 
Com a elements destacats d’aquest curs trobem la reedició d’esdeveniments 
esportius com la festa de l’ Spiribol, que va reunir més de 120 participants de 
10 a 12 anys al CEM La Mar Bella per a gaudir d’una jornada esportiva entorn a 
aquesta nova modalitat esportiva que des del CEEB s’està impulsant. 
 
També s’han creat modalitats de competició específiques per a promocionar 
l’esport en edats concretes, com són els tornejos intercentres de categoria 
sub23 i diversos tornejos organitzats entorn a la Fundació. 
 
Altres activitats com: L’esport per Nadal, la lliga interescolar d’ Skate o els 
campionats intercentres seguiran formant part del calendari d’activitats del 
CEEB. 

http://coplefc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=123
http://coplefc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=123
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Pel que fa a les sessions de tast, de cara a la temporada 2014-2015 s’està 
treballant per a afegir noves modalitats esportives. 
 

Com contractar sessions de tast: 

 

1. Trucar al CEEB i triar : 

 

· Data -> Dilluns a divendres (a contrastar amb la disponibilitat de l’espai 
al CEM La Mar Bella). 

· Horari -> Entre 09:30h i 14:00h (a contrastar amb la disponibilitat de 
l’espai al CEM La Mar Bella). 

· Modalitat/s esportiva/es -> Triar quins esports es voldran realitzar 

en la franja marcada. 
· Nombre d’alumnes –> Per a poder contractar monitors i preparar 

material i espai. 
· Edat –> Per a preparar les sessions. 

  

2. Un cop rebuda la proposta i anotades les necessitats el CEEB es posa  en 
contacte amb el centre per confirmar la disponibilitat. 

  

3. Una setmana abans de realitzar les sessions, el centre haurà d’ingressar l’ 
import total al número de compte del Consell i enviar el resguard de 
pagament a promo@elconsell.cat.  

 

ES45 0081 1738 01 0001001109 (Banc Sabadell) 

  

4. El dia de l’activitat el centre tindrà a la seva disposició l’espai, el material, els  

monitors i els vestidors necessaris per a realitzar l’activitat. 

  

mailto:promo@elconsell.cat
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PAVELLÓ CAMP DE GESPA PLATJA 

Ultimate frisbee 

 Bàdminton 

 Shoot-ball  

Esgrima  
  

Korfbal  
  

Spiribol  
 

Hoquei Sala 

Atletisme 

 Touch rugby  

Beisbol 

 Spiribol 

Ultimate Frisbee 

Criquet 

En cas de pluja es podria 
disposar de pavelló en 
funció de la disponibilitat.  

Spiribol 

 Volei platja  

Futbol platja  

Touch Rugby 
 

Ultimate Frisbee 
  
 En cas de pluja es podria 
disposar de pavelló en funció 

de la disponibilitat.  
  
L’espai de platja s’ha de 
reservar amb anticipació per 
poder gestionar els permisos.  

ACTIVITAT 
PREU PER GRUP  

(fins a 30 alumnes) 

PAVELLÓ / CAMP DE GESPA 30 € / activitat 

PLATJA 40 € / activitat 

El preu inclou monitoratge, material, espai i vestidors per a tots els participants. 
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C. BORSA DE TREBALL 
 
 
El CEEB disposa d’una borsa de treball on-line, tant per als interessats en 
treballar a l’esport escolar com per les entitats que cerquen personal per al 
desenvolupament de les seves activitats esportives.  
 
La nostra borsa és un espai idoni sobretot a l’ inici de temporada. És un espai 
web fàcil d’utilitzar, cada cop amb més ofertes i demandes. 
 
Tanmateix, i en consonància amb el Pla de garantia social, a la borsa de treball 
podeu trobar auxiliars esportius amb moltes ganes de treballar, després d’haver 
realitzat les formacions i les pràctiques corresponents, amb il·lusió i motivació. 
 
 

D. AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS 
 
 
Des del Consell col·laborarem amb la iniciativa de l’Escola Lexia (escola d’alumnes 
amb necessitats educatives especials) perquè els nois i les noies amb discapacitat 
tinguin la possibilitat de treballar per a l’esport en edat escolar a través del CIATE 
d’Ajudants de Monitors Esportius que els permetrà aconseguir una titulació 
per desenvolupar les tasques de suport als educadors.  
 
La nostra col·laboració es basa en el compromís d’incloure els joves que finalitzin 
aquest curs (de dos anys de duració) a la nostra borsa de treball. Cada any 
aquests joves hauran de fer unes pràctiques i s’integraran com a personal de 
suport a algunes de les activitats del CEEB. 
 
En els darrers cursos, molts monitors i Tutors de Joc que col·laboren en les 
trobades de menuts i menudets o en altres activitats puntuals del CEEB són 
alumnes de l’escola Lexia. Aquests nois i noies són joves majors de 16 anys que 
treballen, a través de l’activitat física i l’esport, l’autonomia, la responsabilitat i 
totes les eines necessàries per a la seva inserció en el món social i laboral. 
 
Amb l’objectiu de portar a terme aquest projecte innovador i pioner en el camp 

de l' esport adaptat, l’escola Lexia està treballant en col·laboració amb L’Escola 
Catalana de l’Esport, el CEEB, la Diputació de Barcelona, i l’Institut Barcelona 
Esport. 
 
Si voleu col·laborar en aquest projecte no dubteu en acollir a les 
vostres activitats a aquests Auxiliars Esportius, ja sigui facilitant les 
seves pràctiques o integrant-los en el vostre equip de monitors. 
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E. BORSA DE VOLUNTARIAT 
 

Volem seguir impulsant la figura i la labor dels voluntaris per ser un factor 
fonamental en la nostre societat i com moltes entitats valoren aquest treball, el 
CEEB s’uneix aquesta iniciativa sorgida i practicada des de fa molts anys a 
Barcelona i arreu del món. 

Esperem de la borsa de voluntariat sigui un enllaç de comunicació entre les 
necessitats de les nostres competicions, jornades, activitats que organitzem al 
llarg del curs amb les persones interessades que ens puguin donar un cop de 
mà i apropar els seus coneixements, sabers i experiència per assolir mútuament 
un objectiu comú: Apropar la pràctica i competició esportiva a tots aquells 
participants que ho desitgin. 

El CEEB ofereix a canvi de la col·laboració de les nostres activitats la possibilitat 
de fer gratuïtament algun curs o emetre algun certificat segons la necessitat de 
cadascú.  

        Ser Tutor de Joc 

        Certificats de pràctiques 

        Cartes de reconeixença 

       Formacions gratuïtes: tutors de joc, tutors esportius, coordinadors 

esportius i dinamitzadors.  

Per formar part de la Borsa de Voluntariat has d’omplir el full d’inscripció i 
enviar-ho a: voluntariat@elconsell.cat o bé informacio@elconsell.cat.  

Trucar al 93 219 32 16 i demanar més informació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailbox://C:/Users/josep/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/2vvoludc.default/Mail/pop3.elconsell-2.cat/Inscripci%C3%B3%20borsa%20de%20voluntaris.docx
mailto:voluntariat@elconsell.cat
mailto:informacio@elconsell.cat
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7. ALTRES ENTITATS DEL GRUP DEL CONSELL 
 

 
Índex 
 
A.   CEM LA MAR BELLA 
 
B.   FUNDACIÓ DE L’ESPORT ESCOLAR 
 
C.   CASA DE COLONIES/ ALBERG CAN FONT 
 
D.  ADIA 
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A. CEM LA MAR BELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de l’1 de setembre del 2010, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, 
gestiona el complex esportiu municipal de La Mar Bella. 
 
El CEM La Mar Bella disposa d’un pavelló esportiu amb vàries pistes de joc, que 
donen un ampli ventall de possibilitats per organitzar qualsevol activitat.  
 
A la part exterior del complex disposem d’una pista d’atletisme homologada i 
d’un circuit de 500m. de recorregut al voltant de la pista i una petita sala de 
musculació com a complement.  
 
També hi trobareu un dels pocs camps de gespa natural que hi ha a la nostre 
ciutat. 
 
En les noves instal·lacions del CEM La Mar Bella hi haurà un espai reservat per 
a les formacions i  dues sales polivalents que es poden fer servir segons les 
necessitats. 
 

 Informació: www.cemmarbella.cat  telèfon 93 221 06 76 
marbella@elconsell.cat 

 

 

http://www.cemmarbella.cat/
mailto:marbella@elconsell.cat
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B. FUNDACIÓ PER A L’ESPORT I L’EDUCACIÓ DE 
BARCELONA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La finalitat de la Fundació per a l’esport i l’educació de Barcelona és 
donar resposta, mitjançant l’esport, a les necessitats socials actuals de la 
infància i de l’adolescència de la nostra ciutat. 
 

Programes: 
 
“Convivim Esportivament” 
El programa “Convivim Esportivament” actua mitjançant dos plans en sectors 
diferents. Un és el pla "Aprenent Esportivament" que es desenvolupa a escoles i 
instituts públics. El programa coordina amb gestió pròpia i d’entitats 
col·laboradores activitats esportives, lúdics i culturals en 31 centres educatius 
en 7 dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona, on hi ha una baixa participació 
a la vida esportiva de la ciutat. 
L’altre pla és “Eines per a la Convivència” i actua amb joves atesos per els 
educadors i entitats de Serveis Socials. La gestió de aquest pla és coordina amb 
persones i entitats que estan directament relacionats amb aquests joves. 
Aquest programa arriba a 1947 nens, nenes i joves. 
  
“Un Estiu Fantàstic!” 
El programa “Un Estiu Fantàstic!” té la finalitat de compensar els desequilibris 
generats per la nova situació econòmica a les famílies. Aquesta situació ha 
acabat limitant l’accés a l’oferta i consum de les activitats d’estiu en les zones 
més desfavorides de la ciutat de Barcelona i rodalies. L’edició d’aquest any vol 

arribar a noves zones on hem detectat la mateixa situació de descompensació 
social i pèrdua d'oportunitats per als nens, nenes i joves. El programa coordina 
amb gestió pròpia i d’entitats col·laboradores activitats esportives, lúdics i 
culturals en 11 centres en 5 districtes de la ciutat de Barcelona, a més de  2 
centres  a Badalona i 1 centre a St. Adrià del Besòs. Aquest programa arriba a 
més de 8261 nens i nenes. 
El programa estiu fantàstic ha tingut una continuació per tal de garantir les 
necessitats alimentàries durant els mesos d’agost o setembre fins que obrin 
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novament els menjadors escolars. Aquest projecte es denomina Temps de joc, 
i es realitza en 3 centres en 2 districtes de Barcelona i 1 centre de St. Adrià del 
Besòs. 
 
“TBC i PBC” 
S’ha col·laborat tot el curs amb el Departament de Justícia de la Generalitat. La 
FEEB ofereix la plataforma organitzativa i esportiva del CEEB i altres espais 
esportives per a la realització de mesures penals alternatives. En total, s’han 
acollit a més de 86 persones. 
  
“Casa de Colònies Can Font” 
La Fundació per a l’Esport i l’Educació de Barcelona gestiona la Casa de 
Colònies Can Font, concebuda com un recurs preferent per a les escoles que 
participen en les activitats esportives del CEEB. 

 
Per a més informació us podeu adreçar a: 
 
Adreça: Av. Litoral 86-96 Barcelona 08005 
Correu electrònic: fundacio@feeb.cat  
Plana web: www.feeb.es  
Telèfon: 93 118 39 97  
 
 

C. CASA DE COLÒNIES/ALBERG CAN FONT  
 

 
 

 

 

 
 

Informació:  telèfons  646 97 61 01/ 661 86 76 83 
 

 
Per poder organitzar estades d’estiu i per poder anar creant un patrimoni que 
consolidés encara més la nostra entitat, es va adquirir i adequar una masia a la 
comarca de La Selva i es van construir instal·lacions esportives. 
 
L’alberg està pensat per poder acollir grups d’adults, famílies, convivències 
escolars, colònies, etc., al llarg de tot l’any. 
 

 

 

http://www.feeb.es/
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Les entitats del CEEB, tenen avantatges en les tarifes per les colònies escolars, 
estades, sortides de les AMPAs, campus esportius, preparació del curs 
esportiu... 
Per a més informació podeu visitar la seva web www.canfontbrunyola.cat  
  
Descripció: 
 
És una antiga casa de pagès del segle XVIII, restaurada conservant l’estructura 
original. Situada a l’entrada del poble de Brunyola (La Selva) i envoltada de 
boscos de la propietat i camps de conreu, consta de planta i pis i una 
construcció annexa, amb cobertura de teula de dos vessants, paller i àmplia 
era, disposa de tots els serveis necessaris per a fer la vostra estada tranquil·la i 
agradable: 

Interiors: 

La planta baixa es distribueix en un vestíbul, dos menjadors, la cuina, una sala 
de jocs i televisió i una sala polivalent.  

Al primer pis hi han quatre habitacions: una de 24 places, tres de 14 places i 
una de 10 places. Disposa de 8 banys complets i un distribuïdor ampli on poder 
realitzar activitats. L’annex és un mòdul de 5 habitacions de 2, 3, 4 o 6 places 
amb serveis incorporats. Una de les habitacions està adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda. L’antic paller està restaurat i transformat en una sala 
polivalent. 

Exteriors: 

Petit hort ecològic, pista de bitlles catalanes o petanca, ampli galliner situat al 
llindar del bosc, pista poliesportiva il·luminada i amb mides oficials per practicar 
futbol, handbol, bàsquet, patinatge, tenis, voleibol, piscina: de 15m. x 7,5m. de 
longitud, i de 0,80m. a 1,45m. de fondària. Disposa de zona amb gespa, espai 
habilitat per a acampar, una font, zona d’ombra i lavabos,  

L’antiga era de la casa és un espai tancat de joc en el qual es poden realitzar 
diferents activitats. Bosc propi de 5ha. en les quals hi ha preparats diferents 
circuits. S’hi poden realitzar activitats diverses com: passejades, jocs de nit, 
curses d’orientació... 

http://www.canfontbrunyola.cat/
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D. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 
INFÀNCIA D’ÀFRICA 
 

 

 
Des del 2011 el CEEB i ADIA han creat un agermanament de cara a unir 
esforços per ajudar aquells que més ho necessiten.  
ADIA és una organització sense ànim de lucre, sense afiliació política ni 
religiosa. Centra les seves creences en el marc del respecte i de la consolidació 
dels drets humans i en el compliment dels objectius de desenvolupament del 
mil·lenni. 
Creada com associació des de l’any 1998 i declarada entitat d’utilitat pública el 
6 de juliol de 2005. 

Durant els quinze anys que hem treballat de manera conjunta amb les 

organitzacions locals del Tigray, ADIA ha aportat entre projectes de Nutrició 

Suplementària, de Desenvolupament Rural, Nutrició i Esport, programes de 

microcrèdit i altres, un total de 1.150.547 EUR (l’any 2013 es van invertir 

84.775 EUR).  Una altra dada imprescindible per comprendre la important tasca 

que ADIA ha dut a terme durant tots aquests anys és el nombre total de 

menors de 5 anys que s’han beneficiat dels Programes de Nutrició 

Suplementària (17.651) i Nutrició i Esport (100) i de les mares beneficiàries de 

les formacions i dels programes de microcrèdit.  

Per l’organització és primordial que tots els projectes i programes en els quals 
participa es dissenyin segons les prioritats determinades per la comunitat 
receptora i siguin implementats per organitzacions locals, ja que així es 
garanteix la  seva sostenibilitat i l’ autonomia a curt i llarg termini, a la vegada 
que compromet als integrants de la  població local com a protagonistes del 
canvi. 
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Tot això, és gràcies a les aportacions i donatius de particulars, d’entitats 
privades, d’entitats publiques i d’administracions que creuen en els projectes i 
any rere any fan costat per compartir el compromís de fer un món més just. 

Això es tradueix en una important dada: l’any 2013 de cada 10 euros, 9,71 van 

destinats directament als projectes al Tigray, ja que treballen sense 

intermediaris i tots els membres de l’organització a Catalunya treballen de 

forma voluntària. 

Per a més informació us podeu adreçar a la web: www.adia-ong.org o enviar 
un correu a adia@adia-ong.org  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adia-ong.org/
mailto:adia@adia-ong.org
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8.ALTRES ACTIVITATS, SERVEIS I PROGRAMES 
 
 
 
Índex. 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
A. FESTA DE L’ESPORT ESCOLAR 

 
B. NADAL I ESPORT 

 
C. TORNEIG DE BÀSQUET FEMENÍ PILAR VILLANOVA 

 
D. TORNEIG TIÓ DE NADAL  

 
E. CAMPUS ZONA BÀSQUET DE SETMANA SANTA 

 
F. CISTELLA SOLIDÀRIA 

 
 

SERVEIS 
 
G. SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS (FADEI) 

 
H. RECONEIXEMENTS MÈDICS (SALUT I ESTÈTICA) 
 

PROGRAMES 
 
I. “COMPTA FINS A TRES” PROMOCIÓ DELS VALORS EDUCATIUS 

DE L’ESPORT A LES ACTIVITATS DEL CEEB 
 

J. ESPORT SENSE BARRERES 
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A. FESTA DE L’ESPORT ESCOLAR 
 
 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, organitza, la Festa de Cloenda de 
l’Esport Escolar (XXIVa edició). 
 
Aquest acte, serveix de cloenda a les activitats del curs, i vol ser un punt de 
trobada entre totes les persones i entitats que d’una forma o altra estan 
involucrades en l’esport formatiu.  
 
 

B. NADAL I ESPORT 
 

Dins del marc de l'esport i els valors, el CEEB va engegar el curs 11-12, una 
campanya relacionada amb l'esport infantil i la solidaritat. 
 
Aquest projecte va rebre el nom de Nadal i Esport per a ells, sota aquest nom, 
el pavelló de la Mar Bella acull més de 300 nens i nenes de 6 a 12 anys que 
varen passen 3 matins (22, 23 i 24 de Desembre de 2014) practicant modalitats 
esportives com llit elàstic, shoot-ball, tennis taula, inflables, esgrima, etc. En tot 
moment estan supervisats per monitors titulats voluntaris. 
 
La quota d’inscripció d’aquesta activitat serà mínima i la recaptació es destinarà 
de manera íntegra a la ONG ADIA, que treballa per fomentar l'educació a 
Etiòpia. 
  
Per a més informació consulteu la web o bé truqueu a les oficines del CEEB. 
 
  

C. TORNEIG DE BÀSQUET FEMENÍ PILAR VILLANOVA 
 
 
Activitat esportiva organitzada pel CEEB al CEM La Mar Bella com a homenatge 
al bàsquet femení. Hi participen 12 equips femenins de diverses categories 
(benjamí, aleví, pre-infantil i cadet) per invitació. 
 
També es premia a una dona per la seva tasca de difusió del bàsquet femení. 
 
 

D. TORNEIG TIÓ DE NADAL 
 
 
Activitat esportiva en època nadalenca en els esport de futbol 5, futbol 11 i 
bàsquet. Competició d’un dia de durada on els equips juguen en diferents fases 
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per guanyar el torneig. Les categories són aleví en futbol 5, infantil en bàsquet i 
juvenil en futbol 11. 
 
 

E. CAMPUS ZONA BÀSQUET DE SETMANA SANTA 
 
 
 
Campus esportiu que s’organitza durant la Setmana Santa al CEM La Mar Bella 
on el bàsquet és el protagonista absolut, nois i noies d’ entre 7 i 12 anys  
gaudeixen de 8 hores diàries de bàsquet. 
 
 

F. LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
 
 
Activitat esportiva solidària organitzada per cistella solidària i el CEEB. A 
l’octubre al CEM La Mar Bella amb el bàsquet com a protagonista. Equips de 
nois i noies de categories Menuts, Menudets, Benjamí i Aleví gaudeixen de tot 
un matí de bàsquet solidari. Amb la seva aportació en la inscripció aporten 
diners per als nens i nenes de l’Hospital de Sant Joan De Déu. 
 
 

G. SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS 
 

 

 

 

 
 
 

      Passeig Fabra i Puig,355 

                                               08031 Barcelona(España) 

                                                 Teléfono:+34 93 420 93 86 
                                                       email:info@fundacionfadei.org 

 
El  CEEB te signat un conveni de col·laboració amb FADEI per la prestació de 
Serveis Preventius Sanitaris a les activitats. 
 

FADEI (Fundació d’Ajuda al Desenvolupament Emergències Internacionals) és 
una organització no governamental per al desenvolupament, sense finalitats 
lucratives, que es dedica a la formació de personal sanitari i la prestació de 
Serveis Preventius Sanitaris.  
 
Compta amb tres tipologies diferents de professionals: 

 Metges 

 Infermers 
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 Tècnics en emergències sanitàries 

Un equip de professionals que desenvolupa part de la seva tasca juntament 
amb els serveis públics del 061 oferint feines de suport d’assistència sanitària 
integral. Una organització que ofereix cobertura sanitària en esdeveniments i 
actes. 
 
Des del curs 2011-2012 hem incorporat aquest nou servei a algunes de les 
activitats que hem organitzat al CEEB i durant aquest nou curs l’anirem 
incorporant cada cop més a qualsevol jornada, trobada o esdeveniment que ho 
requereixi. 
Som una entitat socialment responsable i que apostem per la seguretat i el 
perfecte funcionament de totes les activitats que organitzem; per això  
volem ser un model a seguir per a Consells Esportius Escolars que desenvolupin 

tasques semblants a les nostres, així com orientar aquests tipus d’activitat cap 
a una via cada cop més adaptada a les necessitats dels participants. 
 
 

H. RECONEIXEMENTS MÈDICS 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SE PUTXET    SE BAC DE RODA 
  C Marmellà, 23  Rambla Guipúscoa,27 
  93.114.67.67  93.303.41.82 

 
TEKNOMEDIC 2003 SL,  ofereix la possibilitat d'efectuar reconeixements mèdics 
als centres ubicats al Rambla Guipúscoa i al Parc del Putxet, on disposa del 
personal mèdic i sanitari qualificat en les instal·lacions adients. 

En funció de les necessitats de cada col·lectiu i del criteri mèdic es poden fer 
modificacions en els protocols de reconeixement  

Si disposeu d’un espai adient, ens podríem desplaçar a fer els Reconeixements 
a les vostres instal·lacions. Mínim de 50 revisions Tipus I.  

Previ a la realització dels reconeixements mèdics es facilitaran uns qüestionaris 
als esportistes que hauran de ser contestats pels seus pares o tutors.  
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 S’estableixen dos tipus de reconeixements en funció de l’edat, seguint les 
recomanacions de l’ ACEMEFIDE (Associació Catalana de Metges Especialistes 
en Medicina de l’Educació Física i l’Esport) i dels Departaments de Salut i Esport  

 Reconeixement Mèdic Esportiu Tipus I: Esportistes fins a 13 anys  
 Reconeixement Mèdic esportiu Tipus II: Esportistes 14 a 17 anys 

Els preus que us indiquem són aproximats(poden variar en funció del volum de 
reconeixements). Si durant el curs incorporeu nous esportistes, els 
reconeixements tindran el mateix cost però es realitzaran al nostre centre. Si 
per part de l’entitat hi ha personal ajudant en els reconeixements es pot reduir 
el cost del mateix.  

Per a qualsevol dubte, podeu consultar amb nosaltres. 

ANNEX  

RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU TIPUS I:  

Objectius :Es valora l’aptitud per a fer esport i s’aconsellen les pràctiques més 
adients en funció de l’estat de salut i dels objectius personals.  

Indicada en esportistes <13 anys 

Continguts: 

 Antecedents familiars i persona 
 Antropometria : valoració pes i alçada  
 Exploració aparell locomotor i flexibilitat  
 Exploració respiratòria amb espirometria 
 Exploració cardiovascular amb electrocardiograma i mesura tensió arterial  

Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les 
exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica d’activitat 
física. 

Es poden fer els reconeixements a les vostres instal·lacions, horari a convenir. 

 El cost per esportista serà 25 € 

S'entrega l'informe a tots els esportistes i es signa la fitxa esportiva 
corresponent  

RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU TIPUS II:  

Objectius: Es valora la condició física i l’adaptació a l’esforç i es fa una 
antropometria senzilla  



 84  

Indicada en esportistes >14 anys 

Contingut:  

 Exploracions de la prova d’aptitud esportiva  

 Antropometria amb plicometria (estudi del percentatge de greix)  
 Prova d’esforç indirecta en cicloergòmetre amb monitorització i control de 

la tensió arterial  

Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les 
exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica d’activitat 
física  

Els farem a les nostres instal·lacions (estudiarem l’opció de poder-ho fer la 
vostre centre, però caldria transportar el cicloergòmetre)  

El cost per esportista serà de 45 € 

S'entrega l'informe a tots els esportistes i es signa la fitxa esportiva 
corresponent  

 

 

I.“COMPTA FINS A TRES” PROMOCIÓ DELS VALORS 
EDUCATIUS DE L’ESPORT A LES ACTIVITATS DEL 
CEEB. 

 
 
El curs 2014/15, el CEEB mantindrà i evolucionarà els programes que 
comparteix amb l’Ajuntament de Barcelona i que vetllen per la promoció dels 
valors educatius de l’esport entre tots els agents que participeu a les activitats 
que organitza. A continuació us presentem la informació bàsica de cada un 
d’ells. 
 

1. El “Semàfor dels valors” (Esports d’equip) 
 
Aquest programa consisteix a recollir observacions de la conducta dels diversos 
agents (equips, tècnics/tècniques i aficions) que participeu a les competicions 

d’esports d’equip. El curs passat, les observacions de conductes positives 
predominants es reconeixien amb un semàfor verd, l’alternança de conductes 
positives i negatives amb un semàfor groc i la predominança de conductes 
negatives es valorava amb un semàfor vermell. Enguany, afegim dues 
valoracions més: un semàfor blanc per valorar l’absència d’un agent o de 
manifestacions en el seu comportament i un semàfor blau que substituirà el 
verd i que permetrà donar una nova valoració a aquest últim per reconèixer 
conductes excepcionalment bones. La valoració de cada partit i de cada agent 
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té una equivalència en punts que serveix per elaborar una classificació dels 
“Equips amb més valors”, paral·lela a la de resultats que es penja 
periòdicament al web del CEEB. Els equips que encapçalin aquestes 
classificacions seran presentats automàticament com a candidats als premis 
“Compta fins a tres” perquè el jurat decideixi a qui se li atorga finalment. 
 
 

2. Als esports individuals i a les trobades, eduquem en valors 
 
Aquest programa pretén potenciar l’educació en valors a través dels grups 
d’entrenament d’esports individuals que participen a les activitats del CEEB, 
com també entre els grups d’iniciació que prenen part a les diferents trobades 
del calendari. Abans de cada jornada de competició, un/a representant de cada 
un dels agents presents llegirà un breu manifest relacionat amb els valors, en 

nom del seu col·lectiu, com a forma de fer visible el seu compromís amb 
l’esport educatiu. 
 
A les trobades de menuts i menudets, a més, les pistes on es disputin els 
diferents partits s’anomenaran amb valors que canviaran al llarg del curs. Així 
trobarem noms de pistes com: amistat, solidaritat, esforç, etc. 
 
A les jornades de competició d’esports individuals, a més, cada equip 
encapçalarà la desfilada inicial amb una pancarta on hi figurarà el nom del valor 
que han escollit treballar al llarg de la temporada com a forma d’exterioritzar el 
treball que ha dut a terme. 
 
 

3. XIV PREMIS “COMPTA FINS A TRES” 
 
Què són? 
 
Anualment l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), en el marc de la campanya que porta el 
mateix nom (www.comptafinsatres.com) lliura aquests guardons que 
reconeixen l’esportivitat en el comportament a les activitats i les competicions 
del CEEB, la promoció de l’esport en edat escolar des d’un vessant educatiu, 
així com projectes o iniciatives d’educació en valors a través de l’esport que 
realitzen entitats i centres educatius de la nostra ciutat. 
 
Què podeu fer? 
 
Podeu presentar candidatures als premis per a les categories següents: 
 

 Individuals. Persones (esportista, tutor/a de joc, educador/a, familiar, 
directiu/directiva, etc.) destacades per l’esportivitat del seu 
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comportament a les competicions del curs 2014/15, o bé per la promoció 
de l’esport educatiu. 

 Col·lectius. Equips adversaris, grup de familiars que assisteixen com a 
públic, etc. destacats per l’esportivitat del seu comportament a les 
competicions d’aquest curs 2014/15. 

 Especial. Persona, col·lectiu, entitat, centre educatiu o projecte amb una 
llarga trajectòria exemplar de defensa dels valors educatius de l’esport en 
edat escolar. 
 

Com ja hem explicat anteriorment, a més de recollir les vostres candidatures, 
aquest curs 2014/15, el CEEB continuarà aplicant el sistema de valoració de 
l’esportivitat del comportament durant les competicions anomenat el “Semàfor 
dels valors”, que es va iniciar el curs passat. Gràcies a la informació aportada 
per aquest sistema, el jurat decidirà alguns dels premis col·lectius entre les 

candidatures presentades. 
 
Com ho heu de fer? 
 
Per presentar qualsevol candidatura als Premis “Compta fins a tres”, una 
vegada s’hagi publicat la convocatòria, haureu d’accedir al formulari de 
presentació de propostes a través de la pàgina web www.comptafinsatres.com, 
omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic a l’adreça 
programesmunicipals@elconsell.cat. 
 
Per a més informació: 
www.comptafinsatres.com  
Programes municipals d’esport en edat escolar - Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona 
programesmunicipals@elconsell.cat - Tel. 93 515 80 67 

 
 

J. ESPORT SENSE BARRERES 
 
 
Des del CEEB es va iniciar aquest projecte que pretén fer arribar l’esport a 
tothom; sense excloure a ningú i trobant en la diversitat una font de riquesa. 
 

Objectius: 
 
Fer servir l’esport com a eina integradora de tots els col·lectius. Prendre 
consciència que les persones amb diferents tipus de discapacitat també tenen 
dret a practicar esport. 
 
En el transcurs del curs 2007-08, el projecte va anar creixent fins a convertir-se 
en una realitat. Per al proper curs les activitats que es plantegen són: 

mailto:programesmunicipals@elconsell.cat
mailto:programesmunicipals@elconsell.cat?subject=XII%20Premis%20CF3
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A. Jornades Esportives: 
 

 Competició de Futbol 5 entre setmana 
 Competició de Bàsquet entre setmana 

 Torneigs Multi esport 
 
Aquesta lliga s’adreça a centres d’educació especial.  
 
Tots els esportistes participants (majors de 13 anys), juguen en una categoria 
única, però tenint en compte les habilitats d’uns i dels altres a l’hora de fer els 
aparellaments i les normatives de joc de cada partit. 
 
Totes entitats s’han de donar d’alta a l’ aplicatiu CEEB, i tramitar la llicència i 
l’assegurança esportiva de cada jugador com en qualsevol altra activitat dels Jocs 

Escolars. 
 

B. VI Trobada esport sense barreres: 
 
L’objectiu de la trobada és la de desenvolupar una jornada d’activitats lúdic- 
esportives, reunint alumnes de tot tipus d’escoles. 
 
La Jornada s’adreça a escoles d’educació especial (totes les edats) i a escoles 
d’educació ordinària (només alumnat de primària).  
 
Data: dimecres 6 de maig de 2015 a les instal·lacions del CEM La Mar Bella 
 
Cost activitat: 1€ per participant 
 

C. Lliga Barreres Zero: 
 
Durant el curs 2010-2011 va participar, per primera vegada, una persona amb 
discapacitat física (cadira de rodes) a la nostra lliga de bàsquet (categoria 
benjamí). L’experiència era una prova pilot, i per aquest motiu va ser necessari 
adaptar el reglament (normes només aplicables als partits en que aquest jugador 
estava al camp). 
 
El projecte és fruit d’una col·laboració entre el CEEB, l’IBE, la FCEDF (Federació 
Catalana d’Esports de persones amb discapacitat física) i un grup d’experts en la 

inclusió de persones amb discapacitats. En aquests moments es troba en fase de 
desenvolupament. 
 
La prova pilot va funcionar i durant el curs 2011-2012, vam seguit endavant 
amb el projecte. 
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Aquell mateix any, va arribar a nosaltres un segon cas. Un equip de bàsquet, 
categoria menut, que va participar a la lliga recreativa de menuts i menudets 
de bàsquet. 
Durant el curs 2012-2013, la nostra esportista es va iniciar a l’escola de bàsquet 
de la FCEDF millorant així la seva tècnica i domini de la cadira.  
El curs 13-14, aquest equip va competir a la lliga de Bàsquet del CEEB a la 
categoria Pre-Benjamí. 
Continuem endavant amb aquest projecte i seguim a l’espera de trobar mes  
alumnes amb discapacitat que vulguin participar-hi. 
 

D. Formació i borsa de treball: 
 
Incorporació d’ auxiliars de monitors esportius del CIATE de l’escola Lexia en 
trobades i activitats de promoció esportiva i el seu posterior ingrés a la borsa de 

treball del CEEB. 
 

 

 

 
Aquest any, més que mai... Compta fins a tres!!! 

 


