
 

Horari: dill a div de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h 
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CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA 
Competició d’Esports d’Equip  

Guia-Resum per a tècnics i tècniques i delegats i delegades 
CURS 2019/2020 

 

En aquest díptic figura resumida la informació que amb més freqüència haureu d’utilitzar. 

 

Tota la informació (reglaments específics, normativa general, etc.), així com tots els impresos necessaris  (inscripcions de 

centre, fulls d’ajornament, i altres) i “el llibre del CEEB” els trobareu a: www.ceeb.cat   

 

 

CALENDARI COMPETICIÓ 

 

1A FASE 

 

Inici d’inscripcions 02-09-2019 

Fi d’inscripcions  01-10-2019 

Presentació de calendaris provisionals 

               09-10-2019     matí 

Retirada de calendaris definitius (aplicació) 

                          11-10-2019     tarda 

Torneig Pilar Villanova 5-10-2019 

1a Jornada  18/19-10-2019 

2a Jornada  25/26-10-2019 

FESTA Tots Sants 1/2/3-11-2019 

3a Jornada  8/9-11-2019 

4a Jornada  15/16-11-2019 

5a Jornada  22/23-11-2019 

6a Jornada  29/30-11-2019 

1a Trobada Escoles Esportives de F5 i BQ        

diss 30-11-2019 

FESTA Const. i Imm. 6/7/8-12-2019 

7a Jornada  13/14-12-2019 

 

Torneig “Cistella Solidària”  14-12-2019 

 

Fi d’inscripcions Copa CEEB  22-11-2019  

 

Copa CEEB Prèvia   21/22-12-2019 

Copa CEEB F. Final   11/12-01-2020 

 

 

2A FASE 

 

Inici d’inscripcions 04-11-2020 

Fi d’inscripcions  09-12-2020 

Presentació de calendaris provisionals 

               08-01-2020 matí 

Retirada de calendaris definitius (aplicació) 

                          10-01-2020 tarda 

1a Jornada  17/18-01-2020 

2a Jornada  24/25-01-2020 

3a Jornada  31/01-1/2-2020 

4a Jornada  07/08-02-2020 

5a Jornada  14/15-02-2020 

FESTA Carnestoltes 22/23-02-2020 

6a Jornada  28/29-02-2020 

2a Trobada Escoles Esportives de F5 i BQ         

diu 1-03-2020 

7a Jornada  06/07-03-2020 

8a Jornada  13/14-03-2020 

9a Jornada  20/21-03-2020 

10a Jornada  27/28-03-2020 

SETMANA SANTA 04/05-04-2020 - 11/12-04-2020 

11a Jornada  17/18-04-2020 

12a Jornada  24/25-04-2020 

FESTA Dia del Treb. 1/2/3-05-2020 

13a Jornada  08/09-05-2020 

3a Trobada Escoles Esportives de F5 i BQ         

diu 10-05-2020 

14a Jornada  15/16-05-2020 

FASE FINAL 

 

Fases Finals BCN                                     23/24-05-2020 

FESTA 2a Pasqua                                   30/31-05-2020  

Trobades de Cloenda i Fases Finals BCN         06/07-06-2020 

                                       13/14-06-2020 

 

 

http://www.ceeb.cat/
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CATEGORIES 

 

Nascuts l’any 2013 Menudets Nascuts l’any 2007 Pre-Infantil 

Nascuts l’any 2012 Menuts Nascuts l’any 2006 Infantil 

Nascuts l’any 2011 Pre-Benjamí Nascuts els anys 2004-05 Cadet 

Nascuts l’any 2010 Benjamí Nascuts els anys 2002-03 Juvenil 

Nascuts l’any 2009 Pre-Aleví Nascuts els anys 1999-00-01 Júnior 

Nascuts l’any 2008 Aleví Nascuts els anys 1989-98 Lliga Jove 

 

S’admetran a tots els efectes, equips formats per un o una jugadora d’un any superior a la 

resta de l’equip. Es recomana no utilitzar aquesta possibilitat a no ser imprescindible. 

En cas que s’hagi d’incloure més d’un jugador o una jugadora a la categoria inferior, l’aplicació 

permetrà la inscripció. Aquests equips jugaran Fora de Classificació (FDC), i els seus resultats no 

seran vàlids per a les Fases Finals i Cloendes. A la 2ª fase, els Comitès es reservaran el dret 

d’inscriure’ls a la categoria superior. 

En totes les categories i edats es permetrà la formació d’equips mixtes. Aquests equips s’hauran 

d’inscriure en grups mixtes (excepte algunes categories de volei). 

En totes les categories per començar el partit, ha d’estar present obligatòriament el tècnic o la 

tècnica esportiva o auxiliar amb llicència tramitada. En el cas que no tingui llicència tramitada, no 

es podrà disputar el partit de manera oficial. 

A la 2a volta només seran vàlids per a la classificació, els partits que es juguin previ a l’última 

jornada. 

 
IMPORTANT !!! 

 

Com a novetat, l’entitat local podrà modificar l’horari d’un partit sense l’aprovació de l’entitat 

visitant, en el termini de més de 15 dies previ a la jornada. Només poden modificar l’horari 

dins el mateix cap de setmana. 

També, la llicència de Delegat o Delegada no permetrà exercir com a responsable únic en un 

partit de la competició CEEB. Si que podrà acompanyar a l’altre responsable. 

 

Aspectes importants del Reglament General de Competició 
 

AJORNAMENTS PER PLUJA 

 

S’abonarà al o la TJ el cost d’ajornament de pluja més el desplaçament que pertoqui: 

De dilluns a divendres (7,50€) i dissabtes o ajornats per pluja prèviament (3,50€).  

En cas de pluja només és necessària la presència del o la responsable local i el o la TJ. 

Prèviament, els o les dues responsables s’han de posar d’acord telefònicament i el o 

la TJ certificarà les dades que li comuniquin els o les responsables. 
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AJORNAMENTS DE PARTITS 
  

L’ajornament en termini és fins el dimecres a les 8h de la mateixa setmana directament a 

l’aplicació informàtica. En cas de fora de termini, el termini serà de dimecres a les 8h fins 

dijous a les 12h. A partir d’aquí NO s’acceptarà cap ajornament. 

*Recordeu que l’ajornament fora de termini té un cost de (5€).   

En casos excepcionals, i amb l’objectiu que es juguin el màxim nombre de partits, s’anomenarà 

la figura del Mediador d’Ajornaments (competicio@elconsell.cat). Aquesta figura intervindrà, a 

petició de qualsevol equip, en el cas que no es produeixi un acord en la nova data del partit. 

 

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS  

A cada partit el o la tècnica esportiva o auxiliar, haurà de presentar al o la TJ tota la documentació 

de l’equip. (Fitxa de responsables i la fitxa d’equip complerta) 

En el cas que s’hagi descuidat la fitxa d’equip, recomanem que s’accedeixi a l'aplicació per aportar 

la documentació oficial que acrediti les edats dels o les jugadores (DNI, Passaport). 

Són fets sancionables: el comportament antiesportiu, les actituds racistes, pronunciar paraules 

grolleres, insults, amenaces, agressions o intent d’agressions, en definitiva qualsevol tipus 

d’actuació que vagi en contra de la convivència esportiva i de la formació humana dels esportistes. 

Volem recordar els principis que inspiren la nostra actuació i pels quals tots hem de vetllar. Els 

Jocs Esportius han de ser una eina per formar i educar, i no només una competició.  

Per això sol·licitem de tots els que preneu part d’aquesta tasca tan important, actueu d’acord 

amb aquest esperit, fent palesa la veritable finalitat de l’esport escolar.  

 

Assegurances 

Els responsables esportius han de disposar dels comunicats d’accidents durant els dies de 

competició i entrenaments per poder actuar amb rapidesa davant de qualsevol incident.  

A la pàgina web del CEEB, dins de cada esport els teniu penjats. 

El CEEB assegurarà els seus esportistes a GENERALI SEGUROS en aquest curs fins al 30 de Juny 

2019-2020. Les pòlisses contractades són les següents: 

1.- Pòlissa G-L6-620000232  

Esportistes nascuts del 2013 fins al 2002. 

2.- Pòlissa G-L6-620000132 

Esportistes nascuts l’any 2001 fins 1989, responsables i tutors/es de joc. 

Centres Assistencials autoritzats a Barcelona ciutat: 

SEVEN MEDICAL 

Av. Riera de Cassoles, 43-45 Baixos interior- 

Barcelona 

Telèfon: 93.218.82.12 

Dll-Dv de 8-20h 

CLÍNICA EL PILAR 

C Balmes, 271- Barcelona 

Telèfon: 93.236.05.12 

A partir de les 20h. Dissabtes i festius, servei 

permanent 
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PREUS TUTORS/ES DE JOC 

 

  
PreBenjamí 
a Aleví 

PreInfantil 
Infantil 

Cadet Juvenil 
Júnior- 
Lliga Jove 

Bàsquet 

Divendres 18,10 € 19,30 € 21,60 € 27,40 € 31,40 € 

Dis o ajornats per pluja 15 € 15,50 € 18,40 € 24,30 € 28,40 € 

De dilluns a dijous o diu 21,30 € 21,90 € 24,80 € 30,60 € 34,60 € 

Futbol 5    
Handbol 

Divendres 17,50 € 18,30 € 21,60 € 26,30 € 30,30 € 

Dis o ajornats per pluja 13,30 € 14,10 € 17,30 € 21,90 € 26,10 € 

De dilluns  a dijous o diu 20,70 € 21,50 € 24,40 € 29,50 € 33,50 € 

Futbol 7 

Divendres 22,80 € 24 € 25 € 27,60 €   

Dis o ajornats per pluja 18,40 € 19,80 € 20,80 23,40 €   

De dilluns a dijous o diu 26 € 27,20 € 28,20 € 30,80 €   

Futbol 
11 

Divendres   28,50 € 33,30 € 39 €   

Dis o ajornats per pluja   24,30 € 28,90 € 34,80 €   

De dilluns  a dijous o diu   31,70 € 36,50 € 42,20 €   

Voleibol 

Divendres 18,10 € 20,50 € 21,60 € 27,40 € 31,30 € 

Dis o ajornats per pluja 13,90 € 16,30 € 17,40 € 23,20 € 27 € 

De dilluns  a dijous o diu 21,30 € 23,70 € 24,90 € 30,60 € 34,50 € 

Hoquei 
Patins 

Divendres 17,40 € 19 € 21,60 €     

Dis o ajornats per pluja 13,20 € 14,70 € 17,40 €     

De dilluns  a dijous o diu 20,60 € 22,10 € 24,80 €     

Hoquei Sala 20 € 20€       

 
*Els partits ajornats de dll a dj per l’escola visitant, ella assumirà el desplaçament. 

  

 

Desplaçament per Barcelona - ciutat:  tots els esports: 7 €.  
 

Preus Taula (Bàsquet o altres):  
 

Minibàsquet  PreBenjamí a Aleví   18€ desplaçament inclòs 

 
Bàsquet   PreInfantil a Lliga Jove   19€ desplaçament inclòs 

 


