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Jocs Esportius Escolars 2009-2010 
Barcelona, 9 de maig de 2010 
 
“Des del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, volem donar la benvinguda 
a tots els participants en aquesta final: esportistes, pares, mares, 
entrenadores, entrenadors, aficionats, autoritats i persones vinculades als 
consells esportius representats. Tant de bo tinguem un bon dia, ple 
d’esportivitat i emocions.” 
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1. La instal·lació 
 
Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella 
Avinguda Litoral, 86-96 
 
Es tracta d’un complex inaugurat per acollir les competicions de bàdminton 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, composat per un polisportiu dividit en 
quatre seccions (l’únic de la Ciutat de Barcelona) amb graderies per a unes 
2.000 persones. I una pista d’atletisme que actualment s’està posant a punt 
per a ser punt d’entrenament per als participants a l’Europeu d’atletisme que 
la ciutat acollirà aquest mes de juliol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquests moments el CEEB organitza  a La Mar Bella les seves 
competicions  i/o trobades de korfbal, menuts i menudets de futbol 5, 
bàdminton, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica i esport sense barreres.  
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2. Com arribar-hi? 
 
La instal·lació es troba a peu mateix de la platja de La Ma Bella, i te accés 
directe des de l’Avinguda del Litoral, paral·lela a la Ronda Litoral. La sortida 
més propera és la 23. 
 

    

    
 

 
 
 

3. Aparcament 
 
El CEM La Mar Bella disposa d’aparcament propi gratuït, però en aquest 
moments està en obres. (Europeu d’atletisme) 
De totes formes annexat a la instal·lació trobareu altres aparcaments (també 
gratuïts) que s’utilitzin per accedir a les platges d’aquesta zona de la Ciutat 
(la Mar Bella, la Nova Mar Bella i Llevant) 
 
 

4. Servei de bar 
 

La instal·lació disposa de servei de bar (interior i exterior i de màquines de 
vending. 
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5. Mapa de la zona 

 

 
 
 

6. Arribada a la instal·lació 
 
Entrenadores i esportistes 
 
A l’entrar al polisportiu, a la carpa de secretaria, totes les entrenadores 
hauran de presentar les llicències corresponents per  validar-les.  
 
Les entrenadores, les jutges i el personal d’organització haurà d’acreditar-se. 
Aquesta acreditació els autoritzarà a baixar a la zona de vestidors, a la pista i 
a l’espai destinat a l l’escalfament. En el moment de fer-ho rebran una còpia 
d’aquest dossier informatiu amb l’ordre i horari de sortides. 
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Acompanyants 

s pa es i acompanyants hauran de despalçar-se directament a les graderies. 

VIPS 
 
Les autoritats convidades, els treballadors dels Consells Esportius i els 
membres de l’organització, també s’hauran de presentar a la carpa de 
secretaria, on rebran le sindicacions oportunes per poder baixar a l’espai de 
competició. 

 

 
l  rE

 

 

 

pants 

s, 6 de la Territorial de Barcelona, 2 de la 

Consell Esportiu del Baix Empordà 9 

1 
Consell Esportiu del Ripollès 9 
Consell Esportiu del Segrià 11 
Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa 13 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 13 

 
7. Consells esportius partici

 
Participan 11 Consell Esportiu
Territorial de Girona i 3 de la Territorial de Lleida: 
 

Consell Esportiu de l’Alt Penedès 2 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 18 
Consell Esportiu del Barcelonès Nord 1 
Consell Esportiu del Gironès 21 
Consell Esportiu del Maresme 14 
Consell Esportiu del Pla d’Urgell 
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s Participants 

ntal) 

t) 

me) 

Training Guinardó (Barcelona ciutat) 

8. Entitat
 
A la final hi seran representades 23 entitats: 

 
Balla Shen Dragon (Vallès Occide

Col·legi Arabell (Segrià) 
Col·legi Mater Salvatoris (Segrià) 
Col·legi Mirasan (Segrià) 
Col·legi Regina Carmeli (Vallès Occidental) 
Col·legi Sagrat Cor de Casp (Barcelona ciuta
CPIE Abadessenc (Ripollès) 
EB Sant Gregori (Gironès) 
EEM Corbera (Baix Llobregat) 
EEM Gelida (Alt Penedès) 
EEM Abrera (Baix Llobregat) 
Escola Santa Maria del Pino (Mares
GEiEG (Gironès) 
Gimnàstica Artística Santa Coloma (Barcelonès) 
Kimura Gym (Vallès Occidental) 
PME La Bisbal (Baix Empordà) 

(Maresme) 

CEIP Santa Maria de Cervelló (Baix Llobregat) 
CEPU (Pla d’Urgell) 
CG Camprodon (Ripollès) 
CG Montgrí (Baix Empordà) 

Sant Vicenç del Montalt 
SEA Ripoll (Ripollès) 
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9. Zona de competició 
 
 Esportistes i entrenadores 

 

    

    
 

GRADERIES 
 
 
 
 
 

ZONA 
COMPETICIÓ 

 
 
 
 
 

ZONA 
ESCALFAMENT 

 

 
 

TAULA ORGANITZACIÓ
ESPAI 
VIPS 

CARPA 
ORG. 

ENTRADA 
EXTERIOR 

VESTIDORS 
GRADERIES 

  
 
 

ESCALA 
ACCÉS 
PISTA 

BAR
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 la competició 
 
Re artimen

Els gimnastes i les gimnastes dispos tidor predeterminat. A la 
porta de casacun d’ells trobareu escrit 
 
Vestidor  2 Participants masculins 

Vestidor  3 Balla Shen Dragon, EEM Gelida i GEIEG 

stidor  4 Col·legi Arabell, CEPU, Col·legi Mater Salvatoris i Col·legi Mirasan 

Vestidor  5 EEM Abrera 

Vestidor  7 EB Sant Gregori  

Vestidor  8 CEIP Santa Ma

Vestidor  9 Col·legi Regina Carmeli 

Vestidor  10 CPIE Abadessenc, CG Camprodon i SEA Ripoll 

Vestidor  12 CG Montgrí i PME La Bisbal 

Vestidor  13 Col·legi Sagrat Cor de Casp, Sant Vicenç de Montalt, Escola Santa Maria 
del Pino i Training Guinardó 

 
Esca nt 

es gimnastes tindran un espai parl·lel ala zona de competició per tal de fer 
ví tindran dos minuts 

d’escalfament a pista. 
 
Horaris 
 
Ens hem plantejat un horari que acompleixi l’objectiu principal de tots, i que, 
sense correr, ens permeti gaudir d’un bon dia de gimnàstica i d’una mica de 
temps per descobrir les platges de Barcelona. 
 

 

10. Desenvolupament de

p t de vestidors 
 

aran d’un ves
el nom de les entitats que en faran ús. 

Ve

ria de Cervelló  

lfame
 
L
els escalfaments. A part, les categories infantil i ale
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na de competició cadets/juvenils 

SALT  8 BARRA  8 TERRA  8 

 
oraH ri general per entitats 

 
09:00 Escalfament per rotacions en zo
09:45 Reunió d'entrenadores    
    
10:00h Inici competició categoria CADET/JUVENIL  

     Santa Mª del Pino 1   
EEM Abre 3 EEM Gelida 1 ra 4 EB Sant Gregori 

GEIEG 4 SEA Ripoll 4 Casp 1 
    SEA Ripoll 1 CG Montgrí 1 
        Regina Carmeli 4 
      

11:00 In
SALT  
ici co IL  

9 TERRA  10
mpetició categoria INFANT

9 BARRA  
GEIEG  Mª del Pino 4 Regina Carmeli 4  1 Santa

SEA Ripo EEM Abrera 4 ll 1 Santa Mª del Pino (m) 1
Abadesse  Montalt 3 Mirasan 1 nc 1 St. Vicenç

EB Sant Gregori 4 St. Vicenç Montalt (m) 1 CEPU 1 
Training Guinardó 1        

EEM Geli      da 1   
      

12:00 Inici competició 1a subdivisió categoria ALEVÍ  
SALT  12 BARRA  9 TERRA  8 

    CG Montgri 3     
PME La Bisbal 4 Arabell 1 Santa Mª Cervelló 4 

St. Vicenç Montalt 4 CG Camprodon 1 Santa Mª Cervelló 1 
Casp 4 SEA Ripoll 1 Mirasan 3 

    GA Santa Coloma (m) 1     
    EEM Corbera (m) 1     
    Kimura GYM (m) 1     
      
13:00 Inici competició 2a subdivisió categoria ALEVÍ  

SALT  9 BARRA  8 TERRA  9 
Training Guinardó 4 Mater Salvatoris 4 EEM Abrera 4 

GEIEG 4 Regina Carmeli 4 EB Sant Gregori 4 
Balla Shen Dragon 1   EB Sant Gregori 1 

      
14:00 Desfilada final i lliurament de guardons i obsequis   
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rdre de pas (rotacions) O
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Ordre de desfilada 
 

1. Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
EEM Gelida  

2 Consell Esportiu del Baix Empordà 
CG Montgrí 
PME La Bisbal 

3. Consell Esportiu del Baix Llobregat 
CEIP Santa Maria de Cervelló 
EEM Abrera 
EEM Corbera  

4. Consell Esportiu del Barcelonès Nord 
Gimnàstica Artística Santa Coloma 

5. Consell Esportiu del Gironès 
EB Sant Gregori 
GEiEG 

6. Consell Esportiu del Maresme 
Escola Santa Maria del Pino 
Sant Vicenç del Montalt 

7. Consell Esportiu del Pla d’Urgell 
CEPU 

8. Consell Esportiu del Ripollès 
CG Camprodon 
CPIE Abadessenc 
SEA Ripoll 

9. Consell Esportiu del Segrià 
Col·legi Arabell 
Col·legi Mater Salvatoris 
Col·legi Mirasan  

10. Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa 
Balla Shen Dragon 
Col·legi Regina Carmeli 
Kimura Gym  

11. Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Col·legi Sagrat Cor de Casp 
Training Guinardó 
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cnica (extracte) 

Introducció 
El desen t d’una banda per la Resolució 
VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupen els programes 
de l’esport escolar per a tothom a 
signats e rt i cadascun dels 45 Consells 
Esportius. 
En l’annex de l’esmentada resolució s’estableixen les Directrius dels JEEC i es 
remeten determinades concrecions a les Normes Tècniques dels diferents 
esports, norm ntament pel Consell Català de 
l’Esport ( sportius de Catalunya (UCEC). 
Amb el propò na homogeneïtzació dels criteris d’elaboració 
d’aqueste l que responguin a la filosofia 
participativa i a elaborat un document que estableix 
els aspectes generals a partir dels quals es desenvolupen les Normes 
Tècnique s de les activitats supracomarcals 
dels JEEC per als cursos 2009-20  i que compta amb 
l’aprovac ocs Esportius Escolars de Catalunya, 
format pel CCE de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Educació de 
la Generalitat d ya i la UCEC. 
RTÍSTIC
Fase Naciona
La Final Nacio ística la convoca el comitè organitzador 
nacional indran lloc sempre 
i quan e r la seguretat dels 
participants, i només podran ser suspeses per qualsevol problema greu, per 
decisió del Comitè Organitzador corresponent, del Comitè de Competició 
correspo
La fase es di  s’hi hagin inscrit en alguna de les 
ategories con nim de 4 equips que hagin participat en les 
inals Territorials i que representin com a mínim a 3 consells esportius 

d’àmbits territorials de l’administració diferents. En el cas que no s’hagi 
disputat Final Territorial, o que la inscripció no hagi pogut realitzar-se per 
equips i si en format individual, i que aquesta circumstància sigui justificada 
al Comitè Organitzador Nacional, no es tindrà en compte per impedir la 

 

11. Norma tè
 

volupament dels JEEC està regula

i d’altra banda pels convenis plurianuals 
ntre l’Espola Secretaria General de 

es que s’han elaborat conju
CCE) i per la Unió de Consells E

sit d’establir u
s Normes Tècniques per ta

educativa dels JEEC, s’h

s i les corresponents convocatòrie
10 i 2010-2011,

ió del onal dels J Comitè Naci

e Catalun
A 

l  
nal de gimnàstica art

durant els mesos d’abril, maig i/o juny. Les fases t
s don  necessàries per a garantiin les condicions

nent o del jutge àrbitre. 
sputarà sempre i quan

c
F

vocades, un mí
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Nacional, sempre i quan els 
uisits establerts. 

’esportistes, equips per categoria, sexe i procedència dels 

C

r tots els components de l’equip de la 
rresponent a la data de naixement. 

participació d’aquests esportistes a la Final 
sportistes inscrits compleixin amb tots els reqe

El número d
mateixos vindrà definit pel comitè organitzador corresponent 
 

ondicions de participació 
Podran participar a les fases de gimnàstica artística els/les gimnastes i els 
equips que compleixin els requisits següents: 

 Número de gimnastes dels equips: 4 (puntuaran les 3 millors notes per 
aparell). Als esportistes s’hi afegirà com a mínim 1 entrenador/a i com a 
màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/da. 

 Es permetrà la participació d’un màxim de 2 gimnastes federats/des per 
equip. S’entén per federat/da l’esportista que té llicència federativa. 

 Haver participat tots els/les esportistes en l’àmbit 
local/comarcal/intercomarcal dels JEEC en la mateix disciplina esportiva 
i representant a la mateixa entitat, i estar tots ells en possessió del 
carnet dels JEEC. 

 En el cas d’equips de centres educatius, AEE o AMPA, ser tots els 
components de l’equip de la categoria corresponent al cicle educatiu 
que cursen. 

 En el cas d’equips d’altres entitats inscrites o adscrites al Registre 
d’Entitats Esportives del CCE, se
categoria co

 
Categories  

 Cicle Superior d’Educació Primària (aleví) Nascuts/des 1998–1999 
 Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria (infantil) Nascuts/des 

1996–1997 
 Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria (cadet) Nascuts/des 

1994-1995 
 Educació Secundària postobligatòria (juvenil) Nascuts/des 1992-1993 

 
Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament 
superior només per tal de potenciar la formació dels equips. En aquest cas, 
caldrà el document d’autorització de la família. 
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el document 

spectes tècnics 
 masculina. Els exercicis, requeriments tècnics, 

 abans de la seva. Qui perdi el 

En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en 
categories inferiors a la que els hi correspon, caldrà 
d’autorització, un certificat mèdic, i el corresponent certificat de disminució. 
 
A
Hi haurà competició femenina i
puntuació i música s’especificaran en l’annex. Cada participant haurà d’estar 
preparat/da en el lloc de sortida una actuació
torn establert quedarà automàticament desqualificat/da de la prova. Es 
sumaran les notes obtingudes entre els tres aparells. 
 
EXERCICIS COMPETICIÓ FEMENINA: es realitzaran 3 exercicis obligatoris: 
Salt, Barra d’equilibri i Terra. 
 
Barra 

 Cicle Superior d’Educació Primària A (aleví) Barra baixa. 
 Primer i Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria, i Educació 

Secundària Postobligatòria (infantil i cadet-juvenil) barra alta. (1,25 m.) 
 
Terra 

 Cicle Superior d’Educació Primària. (aleví) 12 x 6 m. 
 Primer i Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria, i Educació 

Secundària Postobligatòria. (infantil i cadet-juvenil) 12 x 12 m. 

ca cal especificar que s’utilitzarà el suport CD ja que garanteix 
tives 

s/les participants d’una mateixa entitat. 

quada i que la caràtula del suport vagi identificada amb el 
ia 

el carnet d’esportista a la caràtula del CD. 

 
Sobre la músi
una major qualitat i és més fiable. Per tal d’agilitzar les tasques organitza
caldrà que cada participant porti el seu propi enregistrament, és a dir, que no 
es podran compartir els CD’s entre el
Cada participant ha de dur el seu CD. Caldrà que la música estigui ja tallada i 
a la velocitat ade
nom de l'esportista, la categoria i l’entitat. És obligatori col·locar la fotocòp
d
 
Música 

 Cicle Superior d’Educació Primària (aleví) Obligatòria 
 Primer i Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria, Educació 

Secundària Postobligatòria  (infantil i cadet-juvenil) Lliure 
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EXERCICIS COMPETICIÓ MASCULINA: Es realitzaran 3 exercicis obligatoris: 
Salt, minitramp i terra. 
 
Terra 

 Cicle Superior d’Educació Primària (aleví) 12 x 6 m. 
 Primer i segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria, i Educació 

Secundària Postobligatòria  (infantil i cadet-juvenil) 12 x 12 m. 
 

Ordre de participació 
S’estableix el següent ordre de participació: segon cicle d’Educació 

undària Obligatòria (infantil) i cicle superior 
’Educació Primària (aleví). 

 de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc abans de la 

eu aparell d’inici, presentant-se a les jutges que passaran llista.  
ament es donarà de 3 a 5 minuts d’escalfament de l’aparell segons el 

ncer, és per provar els elements tan acrobàtics com gimnàstics del mateix. 

 qual s’hauran d’extreure. 
’organització lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es gimnastes no 

/des i als 3 primers equips de cada classificació. 
mi serà compartit 

Secundària Obligatòria i Educació secundària postobligatòria (cadet–juvenil), 
primer cicle d’Educació Sec
d
L’ordre
competició a la seu designada. 
A primera hora de la jornada es donarà mitja hora d’escalfament general. 
Seguidament s’iniciarà la primera competició, desfilant cada grup directe al 
s
Seguid
número de gimnastes per grup. 
Sempre marcarà el temps d’escalfament la barra. Això es farà a cada rotació. 
Com a norma general els escalfaments d’aparells no es per fer l’exercici 
se
 
Classificacions i guardons 
S’establiran les següents classificacions per categoria convocada: individual 
femení, individual masculí, equips femení, equips masculí i equips mixta 
(millor nota fem., millor nota masc. i 2ona millor nota fem. o masc.). 
La participació d’esportistes federats/des es considera com un mitjà per 
facilitar la creació d’equips, per tant puntuaran per a la classificació d’equips, 
però no per a la classificació individual, de la
L
federats
Si es produeix la mateixa puntuació entre esportistes el pre
ex aequo. 
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spectes jurídics i esportius 

 pel propi bé dels participants i del desenvolupament 
e les activitats supracomarcals dels JEEC, i serà el responsable de decidir 

les qüestions organitzatives o de competició que no estiguin 
trius dels JEEC, els 

 

A
El Comitè Organitzador Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment 
aquesta Norma Tècnica
d
sobre 
contemplats en aquesta Norma Tècnica, aplicant les Direc
aspectes generals de les Normes Tècniques i les Normes de Competició i 
Disciplina Esportiva dels JEEC. 

 

 


