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“Aquest Reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades pel CONSELL DE 

L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, i, per tant, hi queden subjectes totes les persones 

i entitats que participin en l’esmentada organització.” 
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COMPETICIONS D’ESPORTS D’EQUIP 

1. Informació general 

1.1. Calendari de competició 

Aquest és el calendari del curs 2021-2022: 

1a Fase: 
Inici d’inscripcions   06-09-2021 
Fi d’inscripcions  04-10-2021 
Presentació de calendaris provisionals 14-10-2021 
Retirada de calendaris definitius (aplicatiu)  15-10-2021 

  
COPA CEEB          Inici d’inscripcions   

                            Fi d’inscripcions 

                            Sorteig         

05-10-2021 
29-10-2021 
10-11-2021  

1a jornada  22/23-10-2021 
2a jornada 29/30-10-2021 
3a jornada 
4a jornada   

05/06-11-2021 
12/13-11-2021  

5a jornada 
6a jornada  
FESTA Constitució i Immaculada 

19/20-11-2021 
26/27-11-2021 
3/4-12-2021   

Jornada de recuperació- (Copa CEEB – Fase Final 1) 
7a jornada  
                                                      

10/11-12-2021 
17/18-12-2021 
   

2a Fase: 
 

Inici d’inscripcions 16-11-2021  
Fi d’inscripcions 11-12-2021 
Presentació calendaris provisionals  12-01-2022 
Retirada de calendaris definitius (aplicació)     14-01-2022              

Copa CEEB – Fase Final 2 15/16-01-2022 

1a jornada 21/22-01-2022 
2a jornada 28/29-01-2022 
3a jornada    04/05-02-2022 
4a jornada    11/12-02-2022 
5a jornada 
Jornada de recuperació (Carnestoltes)  

18/19-02-2022 
25/26-02-2022 

6a jornada   04/05-03-2022 
7a jornada    11/12-03-2022 
8a jornada  18/19-03-2022 
9a jornada 25/26-03-2022 
10a jornada 01/02-04-2022  
  
SETMANA SANTA  
SETMANA SANTA 

08/09-04-2022 
15/16-04-2022 
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11a jornada  22/23-04-2022 
Jornada de recuperació (Dia del Treballador) 29/30-04-2022 
12a jornada 06/07-05-2022 
13a jornada 
                                  

13/14-05-2022  

14a jornada  
Fases Finals CEEB. Jornada prèvia 

20/21-05-2022 
28-05-2022 

FESTA 2a Pasqua 03/04-06-2022 
Trobada de cloenda i Finals BCN 
Trobada de cloenda i Finals BCN 

11-06-2022 
18-06-2022 
 

 

1.2. Calendari de partits 

1ª fase: 

1a Jornada 

22/23-10-2021 

8 5 

6 4 

7 3 

1 2 

2a Jornada 

29/30-10-2021 

2 8 

3 1 

4 7 

5 6 

3a Jornada 

05/06-11-2021 

8 6 

7 5 

1 4 

2 3 

4a Jornada 

12-13-11-2021 

3 8 

4 2 

5 1 

6 7 

5a Jornada 

19-20-11-2021 

8 7 

1 6 

2 5 

3 4 

6a Jornada 

26/27-11-2021 

8 4 

5 3 

6 2 

7 1 

7a Jornada 

17/18-12-2021 

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. 

Opcions de plantilla: 

1.- Números del 1 al 8: es pot escollir un número del 1 al 8 de plantilla on cada 

número correspon a un quadrant diferent de calendari. Important revisar cada 

número la seqüencia de partits. 

2.- CASA – FORA: es pot escollir CASA o FORA si només interessa començar la fase 

com a local o visitant. Només és per la primera setmana de competició. 

3.- Indiferent: es pot escollir indiferent quan no important el número de plantilla o 

començar casa o fora la competició. 

És molt important que els tècnics esportius de cada centre escullin, conjuntament, els 

números de plantilla de cada esport. 

 

1a Jornada 

21/22-01-2022 

8 5  

8a Jornada 

18/19-03-2022 

6 4 

7 3 

1 2 

2a Jornada 

28/29-01-2022 

2 8  

9a Jornada 

25/26-03-2022 

3 1 

4 7 

5 6 

3a Jornada 

04/05-02-2022 

8 6  

10a Jornada 

01/02-04-2022 

7 5 

1 4 

2 3 

4a Jornada 

11/12-02-2022 

3 8  

11a Jornada 

22/23-04-2022 

4 2 

5 1 

6 7 

5a Jornada 

18/19-02-2022 

8 7  

12a Jornada 

06/07-05-2022 

1 6 

2 5 

3 4 

6a Jornada 

04/05-03-2022 

8 4  

13a Jornada 

13/14-05-2022 

5 3 

6 2 

7 1 

7a Jornada 

11/12-03-2022 

1 8  

14a Jornada 

20/21-05-2022 

2 7 

3 6 

4 5 
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[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 número 7 (que jugarien fora de casa) i 

els altres 4 equips amb el número 3 (que jugarien a casa).] 

 

1.3. Dies de Joc 

Els dies de joc disponibles seran els divendres (només tarda), Dissabte (tant matí i 

tarda),els dijous (només tarda) i el diumenge (tant matí com tarda). 

En cas de que una entitat visitant no pugui disputar el partit en dijous o 

diumenge, l’entitat local està obligada a ajornar el partit a divendres o 

dissabte de la mateixa jornada. 

 

1.4. Horaris de Joc 

La primera franja de partits en dissabte, i diumenge, ha de començar a les 9.00 

hores del matí, i en divendres, i dijous, ha de ser a les 18.00 hores de la tarda. En 

el cas dels partits de diumenge, aquest partit sempre hauran de tenir l’acceptació de 

l’entitat visitant. 

Per al bon funcionament de la competició, i per poder garantir la presència de Tutores 

i Tutors de Joc (TJ) per al màxim nombre de partits, demanen a les entitats que 

s’adaptin als horaris proposats: 

Les entitats 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 dijous/divendres: 

Mini Bàsquet / Mini Volei / Handbol 18.00 h. 19.15 h.  

Bàsquet / F7 Infantil / F11  18.00 h. 19.30 h.  

Esports 1er partit 2on partit 

Mini-bàsquet o Mini-voleibol 
A les 9.00 h                       

o a les 11.45 h. 

A les 10.15 h                    

o a les 13.00 h. 

Altres categories de bàsquet, voleibol, futbol 7 

infantil o futbol 11 

A les 9.00 h 

o a les 11.15 h. 

A les 10.30 h 

o a les 12.45 h. 

Un sol partit en totes les categories i esports 

(excepte futbol 5) 

A les 9.00 h 

o a les 13 h. 
 

Un sol partit de futbol 5 
A les 9.00 h                       

o a les 12.00 h. 
 

Dos partits de futbol 5 
A  les 9.00 h                      

o a les 12.00h. 
10.00 h o 13.00 h. 
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Voleibol 18.00 h. 19.45 h.  

F5 / Mini Handbol / F7 / H.Patins / H.Sala 18.00 h. 19.00 h. 20.00 h. 

Tots els esports des de la categoria pre-infantil. 

(també els dimecres) 

Poden jugar 1 partit abans  

Inici 16.45 h o 17.00 h. (segons l’esport) 

Partits de dissabtes: 

Mini Bàsquet / Mini Volei / Handbol 9.00h. 10.15h. 11.30h. 12.45h.  

Bàsquet / F7 Infantil / F11 / Voleibol  9.00h. 10.30h. 12.00h.   

F5 / Mini Handbol / F7 / H.Patins / H.Sala 9.00h. 10.00h. 11.00h. 12.00h. 13.00h. 

El temps de cortesia que haurà de respectar el Tutor de Joc a l’hora d’esperar un 

equip és de 15 minuts (passada l’hora d’inici del partit). 

 

1.5. Preus dels Tutors i les Tutores de Joc 

Preus base 

 

Pre-benjamí 

Benjamí 

Pre-aleví 

Aleví 

Pre-

infantil 

Infantil 

Cadet Juvenil 
Júnior 

Lliga Jove 

Bàsquet 

Dijous/Divendres 19 € 20,30 € 22,70 € 28,80 € 33 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
15,80 € 16,30 € 19,30 € 25,50 € 29,80 € 

De dilluns a dijous o 

diumenge  
22,30 € 23 € 26 € 32,10 € 36,30 € 

Futbol 5 

Handbol 

Dijous/Divendres 18,40 € 19,30 € 22,70 € 27,30 € 31,80 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
14 € 14,80 € 18,20 € 23 € 27,40 € 

De dilluns a dijous o 

diumenge 
21,70 € 22,60 € 25,60 € 32 € 35,20 € 

Futbol 7 

Dijous/Divendres 24 € 25,20 € 26,30 € 29 € 33,20 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
19,30 € 20,80 € 21,80 € 24,60 € 31 € 

De dilluns a dijous o 

diumenge 
27,30 € 28,60 € 29,60 € 32,30 € 36,60 € 

Futbol 11 

Dijous/Divendres  29,90 € 34,90 € 40,90 €  

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
 25,20 € 30,30 € 36,50 €  
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De dilluns a dijous o 

diumenge 
 33,30 € 38,20 € 44,30 €  

Voleibol 

Dijous/Divendres 19 € 21,50 € 22,70 € 28,30 € 32,90 € 

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
14,60 € 17,10 € 18,30 € 24,40 € 28,40 € 

De dilluns a dijous o 

diumenge 
22,30 € 24,90 € 26,20 € 32,10 € 36,20 € 

Hoquei 

Patins 

Dijous/Divendres 18,30 € 20 € 22,70 €   

Dissabtes o prèviament 

ajornats per pluja 
13,90 € 15,40 € 18,30 €   

De dilluns a dijous o 

diumenge 
21,60 € 23,20 € 26 €   

Esports de Platja  17,90 € 20 € 22,10 €  24,40 € 27,60 € 

Hoquei Sala 21* € 21* € 21* €   

*Esports de platja i Hoquei Sala: preu fix per jornada i equip, desplaçament inclòs. 

* Quan els partits ajornats es disputin de dilluns a dijous a petició de  

l’escola visitant, aquesta entitat assumirà el desplaçament del partit (7 euros 

a Barcelona ciutat). 

* Els partits que es disputin dijous com a data inicial de joc en el calendari, la 

seva tarifa serà la mateixa de divendres.  Però, si són partits ajornats tindran 

la tarifa d’entre setmana. 

A les lligues d’iniciació, la tarifa dels Tutor de Joc serà de 18 euros desplaçament inclòs. 

Preus Taula (Bàsquet) 

L’entitat que vulgui una taula fixa durant tot el curs, ho ha de demanar per escrit a 

l’atenció del Departament d’Esports d’Equip a competicio@elconsell.cat .  

  

 

Altres 

Si, per causes d’organització, 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 

o les TJ correspondran a la categoria del grup.  

Desplaçament per Barcelona - ciutat:  tots els esports: 7.35 €. 

 

Mini Bàsquet 19 €/partit 

Bàsquet 20 €/partit 

mailto:competicio@elconsell.cat
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Si el o la TJ xiula més d’un partit en una pista de joc en la que juguin diferents entitats 

com a local (pistes compartides), només cobrarà el concepte de desplaçament una 

vegada. El cost del desplaçament es compartirà entre aquests entitats. 

Quan a la mateixa pista de joc es juguin 2 partits no consecutius (separats amb 

60 minuts), s’hauran d’abonar 2 desplaçaments.  

Per tal de facilitar les designacions dels i les TJ procureu posar horaris consecutius, 

sense que quedi cap horari buit entre partits. 

En el cas que el Tutor de Joc arribi amb el partit començat, la tarifa base que cobrarà 

serà del 50% del rebut.  

 

1.6. Ajornaments per pluja 

En cas de que un partit es suspengui per pluja, l’equip local pagarà al o la TJ i el o la 

taula (si està designada pel Consell) un cost d’ajornament de pluja més el 

desplaçament que pertoqui. 

 

 

 

 

 

Els equips han d’intentar 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 o 

la TJ per anotar-ho al full d’ajornament per pluja i arribi al corresponent Comitè o 

tècnic/a que ho modificarà a l’aplicació. 

Es pot suspendre el partit amb només la presència del o la responsable de l’equip 

local i del o la TJ. Els dos responsables, prèviament, hauran acordat una data de joc. 

El o la TJ certificarà les dades. 

Els partits ajornats per aquests motius seran assignats, sempre que sigui possible, al 

o la mateix/a TJ, que cobrarà el preu establert i el desplaçament. 

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

addicional. 

 

 

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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1.7. Partits de fases classificatòries, finals i cloendes 

En els partits oficials de qualsevol competició que es juguen en camp neutral, el cost 

dels o les TJ i dels o 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 o 2 TJ i 

d’una taula. 

 

Preu per equip: 

 
Benjamí 

Pre-aleví 

Aleví 

Pre-infantil 

Infantil 
Cadet Juvenil 

Júnior 

Sub-23 

Bàsquet 

eliminatòries 

28 € 29 € 30 € 31 € 32,00 € 

Bàsquet finals 35 € 37 € 39 € 41 € 42,00 € 

Futbol 5 21 € 23 € 25 € 30 € 33 € 

Futbol 7 14 € 15€   

Futbol 11  37 € 39 € 44€  

Handbol 

eliminatòries 

12 € 13 €    

Handbol finals 22 € 24€    

Voleibol 

eliminatòries 

12 € 13 € 14 € 16 € 18 € 

Voleibol finals 22 € 24€ 25 € 31€ 34 € 

Hoquei Patins 21 € 21 € 22 €   

Street Hoquei  21 € 21 € 22 €   

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 es suspengui per pluja, cada entitat haurà d’abonar als TJ un 

desplaçament [7€] i una suspensió de pluja [+3,50€].  

*Si en les finals i jornades de cloenda, es canvien de data per motius aliens a la 

organització, l’entitat implicada haurà d’abonar als o les TJ un desplaçament [7€]. 

 

1.8. Fases de Joc 

1a fase 

S’organitza la 1a Fase amb 7 jornades [grup de 8 a una volta]. 

Els grups es formaran en funció del nivell sempre que sigui possible. 
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Dates d’inscripció (a l’aplicació informàtica): des del dia 6 de setembre al 4 

d’octubre del 2021. 

Dates de presentació dels calendaris: els equips participants han d’assistir a la 

presentació de calendaris el dia 13 d’octubre del 2021 , en cas contrari, s’entén que 

accepten la composició dels grups, número de plantilla, i totes les altres dades que 

se’ls assignin. 

Lliurament de calendaris (a l’aplicació informàtica): els calendaris es penjaran, 

com a definitius, a l’aplicació informàtica, a l’apartat GRUPS, el dia 15 d’octubre 

del 2021 a la tarda. Com a novetat, alhora d’imprimir els calendaris 

trobareu dos formats per descarregar, un per el coordinador i un per el 

pare/mare del participant. 

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 amb 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’aplicació informàtica): caldrà fer una nova inscripció dels 

equips, des del dia 16 de novembre 2021 fins el 11 de desembre 2021.  

Presentació de Calendaris: els calendaris provisionals s’exposaran a les oficines el 

dia 12 de gener del 2022. 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. 

Lliurament de calendaris (a l’aplicació informàtica): els calendaris es penjaran, 

com a definitius, a l’aplicació informàtica, a l’apartat GRUPS, el dia 14 de gener 

del 2022 a 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 en totes les categories de grups de nivell preferent i a partir de la 

categoria infantil masculí a nivell promoció. El format de joc el marcaran els 

comitès corresponents. 
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Aquests equips, optaran al Campionat de Barcelona de la seva categoria, que es 

celebrarà, coincidint amb les trobades de cloenda, els dies 11-6 i/o 18-6 del 2022. 

En aquestes finals hi haurà copes i medalles pels dos primers classificats. 

Trobades de Cloenda  

Es faran en les categories pre-benjami, benjamí, pra-aleví, aleví i preinfantil de nivell 

promoció. Hi jugaran els primers classificats de cada grup, un dels dos dissabtes 

marcats en el calendari: 11 i/o 18 de juny del 2022 (excepte en els grups que 

participaran a la Copa Barcelona). Tots els campions de grup rebran copes i medalles.  

Excepcionalment, els comitès convidaran a les entitats que creguin oportú.  

Copa CEEB 

El Consell organitza la Copa CEEB, una competició paral·lela a la lliga regular, que es 

juga el cap de setmana del 15 i 16 de gener del 2022 al CEM La Mar Bella.  

Tots els partits, es jugaran a partit únic; i en cas d’haver eliminatòries prèvies, es 

disputaran abans del cap de setmana de la competició a la pista del local. Els quadres 

es decidiran mitjançant un sorteig, que es celebrarà a les oficines del CEEB. 

El campió tindrà com a premi anar a les Finals Nacionals UCEC. 

 

Lligues d’iniciació (menuts i menudets). 

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.  

Com a novetat, els encarregats de vetllar pel bon funcionament dels partits, seran els 

tutors de joc del CEEB, 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. 

Trobades d’iniciació i esdeveniments 
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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 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” (multiesport). 

 

2. Especificacions 

2.1. Esportistes 

Un o una participant podrà tenir llicència, 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 o aquesta participant només podrà tenir una 

llicència i estar inscrit o inscrita en una fitxa d’equip. 

▪ En cas que estigui inscrit o inscrita en dos entitats diferents del mateix esport, la 

segona inscripció serà nul·la. Perquè sigui vàlida la segona llicència, l’entitat que ha 

donat d’alta la primera l’ha de donar de baixa per escrit. 

▪ En ambdós casos s’aplicaran les sancions previstes en article 2.1.1 del RGC 

(Alineació Indeguda). 

▪ Es podran crear inscripcions d’esportistes fins a la jornada 14a de la segona fase. 

Durant les finals no es podran tramitar inscripcions. 

Excepció: 

Per tal de potenciar l’existència d’equips en esports amb participació minoritària es 

permetrà que un o una participant pugui tramitar dues llicències en la mateixa 

categoria i esport, sempre i quan un dels equips dels qual formi part jugui a la 

competició mixt i l’altre en la femenina. Aquest fet queda supeditat a l’acceptació del 

cas per part del comitè de competició. 
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2.2. Categories 

Cadascuna de les categories estarà formada pels i les esportistes nascuts i nascudes els 

anys que s’indiquen en el següent quadre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en alguna categoria no hi hagués nombre suficient d’equip per formar grup, aquests 

podran participar en la categoria immediatament superior o inferior. La proposta sempre 

haurà de ser del Comitè i amb el consentiment de les entitats. S’entén, com a categoria 

inferior a la immediatament superior, la que es diferencia en un any d’edat. 

El o la participant d’una categoria podrà passar voluntàriament a la categoria 

immediatament superior. En aquest cas, perd el dret de tornar a la categoria d’origen. 

En cas, de dues categories superiors necessitarà el document de “Autorització de 

categories superiors” firmat per pares, mares o tutors legals. 

En un partit concret, es podran inscriure en acte tants jugadors o tantes jugadores 

de la categoria inferior en la immediatament superior, com es desitgi, sense 

perdre la seva categoria d’origen. Sempre per completar el número màxim de jugadors o 

jugadores dels que disposi a l’acta. Aquests o aquestes hauran de presentar la 

corresponent fitxa d’equip de la seva categoria.  

Participants més grans d’edat: 

La normativa del CEEB permet que cada equip pugui comptar amb un o una 

participant d’un any immediatament superior al corresponent a la categoria i que, 

amb la corresponent justificació, puguem adequar la participació d’esportistes que, per 

un motiu o altre, sigui aconsellable que juguin amb participants d’altres edats 

cronològiques. 

Categoria 

Esports 

d’equip 

Nascuts l'any 2015 – 1er primària Menudets (*) 

Nascuts l'any 2014 – 2on primària Menuts (*) 

Nascuts l'any 2013 – 3er primària Pre-benjamí 

Nascuts l'any 2012 – 4art primària Benjamí 

Nascuts l'any 2011 – 5è primària Pre-aleví 

Nascuts l'any 2010 – 6è primària Aleví 

Nascuts l'any 2009 – 1 ESO Pre-infantil 

Nascuts l'any 2008 – 2 ESO Infantil 

Nascuts els anys 2006-07 -3 i 4 ESO Cadet 

Nascuts els anys 2004-05 Batxillerat Juvenil 

Nascuts els anys 2001-02-2003 Júnior 

Nascuts els anys 1991-2000 Lliga Jove 
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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. 

Equips fora de classificació: 

En el cas que l’entitat no disposi d’equips de categoria superior, haurà de demanar, 

per escrit al CEEB, la possibilitat d’incloure a participants en l’equip de categoria 

inferior. Aquests participants podran jugar, però l’equip jugarà la competició com a 

FDC (Fora de Classificació) on els seus resultats no tindran influència en la 

classificació final. 

Després de la 1a fase de competició, si els Comitès corresponents detecten que un 

equip que competeix com a FDC té un nivell molt alt per la categoria on participa, 

comunicarà a l’entitat que hauran d’inscriure en la categoria a la que corresponguin 

els o les participants de categoria superior.  

A la 2a Fase, tots aquests equips que competeixen com a FDC no podran participar en 

les Fases Finals o les Trobades de Cloenda.  

Participants amb dictamen de necessitats educatives especials: 

Aquells participants que disposin de Dictamen de Necessitats Educatives Especials 

(NEE) emès per l’EAP corresponent, o bé d’un Diagnòstic Clínic de Trastorn Mental 

elaborat per un professional Clínic extern al centre, i hagin repetit un curs acadèmic, 

puguin realitzar les competicions esportives amb el seu grup de companys de curs, 

encara que tinguin un any més, sense que l’equip quedi fora de competició. 

2.3. Equips 

Full de llicències de l’equip: 

El full de llicències de l’equip és el document que identifica els i les participants de 

l’equip. S’ha de portar el dia del partit per ensenyar-la al o la 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 i les jugadores.  

[En cas de necessitat, les llicències de l’equip es podran presentar en format digital. En 

tot cas, el o la TJ no es farà responsable del suport on es presenti en aquest format. La 

reiteració de la presentació de llicències en format digital podrà ser motiu d’avís per part 

dels Comitès.] 

Es considerarà infracció quan algun dels jugadors o les jugadores en l’acta del partit no 

figuri inscrit o inscrita en el corresponent full de llicències de l’equip. L’incompliment 

d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda (Art. 2.1 del RGC) 

▪ Al full de llicències 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 
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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 partit i màxim de jugadors i jugadores 

que es poden inscriure a l’acta. 

Jugadors i jugadores a l’ acta: 

Esport 
Jugadors/es mínims/es 

indispensables a un partit: 

Màxim de 

jugadors/es 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 12 

Hoquei patins 5 12 

Street hoquei 3 8 

Composició de l’equip: 

Només es permetrà el canvi de jugadors i jugadores: d’equip, de categoria, de grup, i 

d’entitat (en el mateix esport), si la d’origen ha notificat la baixa del o la participant. 

L’incompliment d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda (Art. 2.1 del 

RGC) pel darrer equip que hagi tramitat l’alta. 

En totes les categories es permetrà la formació d’equips mixts que participaran 

sempre en grups mixts com hi ha a totes les categories. En el cas del Volei, serà 

Comitè amb l’aprovació de les entitats que determinaran si els equips mixts participen 

en grups mixts o femenins.  

Els equips mixts suposen un dels trets referencials del nostra competició. Dins de la 

filosofia d’inclusió de tots els i les participants, la normativa permet que qualsevol 

equip de qualsevol categoria pugui ser mixt, de manera que cap participant quedi 

exclòs/a de la pràctica esportiva. Aquesta igualtat de gènere té lloc a totes les 

activitats del Consell. 

Dins dels equips de la mateixa entitat i de la mateixa categoria (per ex: “A” 

i “B”) no podran intercanviar jugadors. 

Inscripció participants a l’acta del partit: 

En tots els esports s’acceptarà la inscripció en l’acta del partit de qualsevol 
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jugador i jugadora present sempre i quan no s’hagi superat el 50% del temps de 

joc. 

- Mini Bàsquet -> Abans d’iniciar-se el 4rt període. 

- Mini futbol 5, Bàsquet, Futbol 7, Handbol, Hoquei -> Abans d’iniciar-se el 3er 

període. 

- Futbol 5 i 11 -> Abans d’iniciar-se el 2on període. 

- Mini Voleibol -> Abans d’iniciar-se el 3er set. 

- Voleibol -> Abans d’iniciar-se el 3er set. 

Superat aquest temps no es podran inscriure més jugadors o jugadores a l’acta.  

En cas d’aturar un partit per causes majors (pluja, llum etc...), sempre i quan no 

s’hagi superat aquest temps, es podran inscriure jugadors i jugadores nous un cop es 

reprengui el partit. 

Els jugadors i les jugadores incorporades a l’acta hauran de complir les normes 

d’alineacions per períodes (sempre que n’hi hagi). En cas que el partit es reprengui 

més enllà del 50% del temps de joc, hauran de jugar els mateixos i les mateixes que 

estaven inscrits i inscrites a l’acta en el moment de la suspensió. 

En alguns esports i categories tots els jugadors i les jugadores inscrites en l’acta estan 

obligats a jugar, com a mínim, algun períodes, joc o partit per encontre, segons el 

quadre següent.  

Esport Categories Períodes Mínim 

Mini-handbol de pre-benjamí a aleví 4 períodes 1 

Mini-futbol 5 de pre-benjamí a aleví 4 períodes 1 

Mini-futbol 7 de pre-benjamí a aleví 4 períodes 1 

Mini-hoquei patins de pre-benjamí a aleví 4 períodes 1 

Mini-bàsquet Pre-benjamí a aleví 6 períodes 2 

Bàsquet Pre-infantil i infantil 6 períodes 2 

Mini-volei de prebenjamí a aleví 3 jocs 1 

En totes les categories, per començar el partit, hi haurà de ser present 

obligatòriament el tècnic o la tècnica esportiu o auxiliar esportiu de cada equip. 

Els equips de Lliga jove a partir del proper curs 2019-2020, poden jugar el partit amb 

un tècnic o auxiliar titulat i aquesta persona alhora pot jugar el partit tenint la llicència 

de jugador (doble funció). 

2.4. Nivells de participació 

A la 2a 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.  
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2.5. Resolució d’empats 

Per tal de corregir possibles errors o manques de resultats que puguin no estar a les 

mans dels Comitès o tècnics i tècniques del CEEB, els dimarts o dimecres següents a 

l’última jornada que marca el calendari, les entitats han de comprovar la correcta 

classificació.  

Empat entre dos equips: 

▪ Gol o cistella average particular. Diferència de gols fets als partits jugats entre els dos 

equips. 

▪ 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. 

▪ En el cas de continuar l’empat es farà un partit de desempat en camp neutral. 

Empat entre tres equips o més: 

▪ Es tindran en compte els punts resultants de la classificació particular entre els equips 

empatats. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

Desempats en voleibol: 

A igualtat de punts, es tindrà en compte: coeficient general de sets a favor i en 

contra, coeficient general de punts a favor i en contra, coeficient particular de sets a 

favor i en contra i coeficient particular de punts a favor i en contra. 

Desempats mini-handbol i mini-hoquei patins:  

A igualtat de punts, es tindrà en compte: coeficient particular de la puntuació de les 

parts a favor i  en contra, coeficient general de la puntuació de les parts a favor i en 

contra i coeficient particular de gols a favor i en contra. 



Competicions d’Esports d’Equip 

 

 
 

Desempats entre segons per anar a Fases o Trobades de Cloenda: 

A igualtat de punts, es tindrà en compte: coeficient particular de punts i partits que 

s’haguessin tingut de jugar. Si continués l’empat es calcularà el coeficient de gols 

marcats dividit entre els gols encaixats i els equips amb major coeficient es classificaran. 

Si continués l’empat, es farà un sorteig a les nostres oficines. 

 

2.6. Revisió de llicències 

Els Comitès de cada esport revisaran, sistemàticament i d’ofici, o a petició d’una entitat, 

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. La 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 tècnic o la tècnica 

esportiva 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 o la capitana i/o el tècnic o la tècnica, l’acta “sota 

protesta”. Tot i així, el partit s’haurà de jugar. 

En cas que algun tècnic o tècnica esportiva no fes ús d’aquest dret, el Comitè 

corresponent no està obligat a acceptar una posterior reclamació en aquest sentit. 

 

2.7. Uniformitat dels equips i terreny de joc 

En el cas d’igualtat en els colors dels equips, a criteri del o la TJ, l’equip local haurà de 

canviar el seu equipament. 

Tot jugador haurà de portar el número corresponent que l’identifica, en el revers de la  

seva samarreta. Si no el porta, no podrà alinear-se. Si 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, 

o en el pantaló. 

La numeració oficial en tots els esports és del 1 al 99, i es recomana que 

aquesta numeració s’introdueixi a la llicència de cada participant dins de l’aplicació 

informàtica. 

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

contrari, el Comitè podrà decidir la realització dels partits en camp contrari, fins que 
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sigui resolta la irregularitat. Fins que el Comitè prengui aquesta decisió cap equip podrà 

negar-se a jugar a la pista no senyalitzada o deficientment senyalitzada. 

 

2.8. Ajornament d’encontres. 

El termini de fer proposta d’ajornaments és el dimecres de la mateixa 

setmana del partit a les 8 del matí.  

Com a novetat, l’entitat local amb més de quinze dies pot modificar partits d’una 

jornada posterior dins del cap de setmana oficial (divendres tarda, dissabte matí i 

dissabte tarda) sense la conformitat de l’altre entitat. 

Els ajornaments fora de termini s’acceptaran des de dimecres a les 8:01 

hores, fins al dijous a les 12 hores. 

El cost de l’ajornament, si hi ha, anirà a càrrec de l’equip que sol·liciti el canvi, i 

equivaldrà al desplaçament del partit (p.ex: 7€ a Barcelona ciutat). Els ajornaments 

fora de termini també tenen un recàrrec de 5€ que anirà a càrrec de l’equip que 

sol·liciti el canvi. 

Els partits ajornats durant la 2a fase, només seran vàlids per la classificació, els que 

es juguin abans de la última jornada de la segona fase. 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.  

Només en cas de pluja, es pot suspendre el partit amb la presència només del o la 

responsable de l’equip local i del o la TJ. Els o les responsables hauran de parlar i 

tancar una data de joc. El o la TJ certificarà les dades que li comuniquin els delegats. 

Procediment en cas d’alertes per temporals. 

1. Si la comunicació oficial és de suspensió de l’activitat, els partits 

quedaran automàticament suspesos, no hi haurà d’anar cap escola ni 

cap tutor de joc. 

2. Si la comunicació oficial és de recomanació de suspensió de 

l’activitat, seran les dues escoles les que determinaran si el partit 

s’ha de jugar o no, en el cas que determinin que no es juga, el tutor 

de joc farà un full d’ajornament de pluja. La decisió es pren sobre el 

terreny de joc, si una entitat diu que no, el tutor de joc donarà per 

ajornat el partit. 

L’aplicació del CEEB no permetrà posar els partits ajornats els divendres, excepte en 

el cas que es combini el partit amb d’altres partits de la jornada en curs. En aquest 

cas s’haurà de fer a través d’un correu electrònic a competicio@elconsell.cat. 
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En la represa d’un partit suspès per pluja no es podran inscriure nous jugadors o 

jugadores a l’acta sempre i quan el temps de joc exhaurit no hagi superat el 50% del 

temps total. (consultar normativa inscripcions participants a l’acta) 

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, la pista de joc, que hauran 

d’acceptar ambdós equips. 

Ajornaments 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 del partit davant del Tutor 

de Joc designat per explicar el cas i fer el pagament de l’import del partit. 

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. 

2.8.2.   Canvis per a tot el curs escolar. 

La data màxima per poder fer canvis, per a tot el curs escolar, serà la jornada 4 de la 

2a fase. Posteriorment s’haurà de justificar els motius del canvi i el CEEB acceptarà o 

no aquesta modificació. 

2.9. Director/a esportiu/va i delgat/da de l’equip 

Director/a esportiu/va 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona crea la llicència de Director/a Esportiu/va. 

La persona amb aquesta llicència pot constar a l’acta d’un partit com responsable de 

qualsevol equip de la seva entitat, així com a qualsevol de les jornades de competició 

dels Esports Individuals. La seva presència permet iniciar els partits i les competicions 

sense la persona que està registrada com a responsable de l’equip participant. També 

té competència per firmar l’autorització dels o les auxiliars de l’entitat. Aquesta figura 

no ha d’estar assignada a cap equip i tampoc és necessari que estigui a la 

convocatòria del partit. No obstant, és imprescindible que s’identifiqui amb la llicència 

corresponent. Per tant, aquesta llicència s’ha d’haver tramitat correctament a través 

de PlayOff amb modalitat multiesport que serà valida per a totes les modalitats 

esportives (només es pot tramitar una llicència de director/a per entitat).  
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En el cas de les entitats homologades a l’Institut Barcelona Esports (IBE) pot tramitar 

la llicència de director/a esportiu/va   la persona responsable de l’entitat i no és 

necessari que presenti la seva titulació a través de PlayOff. En el cas d’una entitat no 

homologada a l’IBE  haurà de contar amb la titulació que exigeix la Llei 3/2008 de 

l'exercici de les professions de l'esport (CAFE, MEF, Grau Superior en animació 

d'activitats físiques i esportives o acreditació per part de la Secretaria General de 

l'Esport). 

Delegat o Delegada d’equip:  

L’entitat s’encarregarà molt especialment de l’elecció dels delegats o delegades 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 o la delegada haurà d’evitar que hi hagi situacions conflictives entre 

participants i acompanyants de l’equip amb el o la TJ o participants i acompanyants 

d’altres equips. El Delegat o la delegada és el o la responsable del bon comportament 

i de l’esportivitat dels seus participants i acompanyants. 

• Presentarà, al o la TJ les llicències dels seus participants, la seva, la de tècnic o 

tècnica esportiva i la fitxa d’equip. 

El delegat o la delegada podrà sol·licitar al o la TJ la comprovació de les llicències i les 

fitxes d’equip i, s’hi observa alguna irregularitat, haurà de fer-la present al o la TJ 

perquè faci firmar l’acta “sota protesta”, i el delegat o la delegada presentarà dilluns 

l’informe al Comitè corresponent.  

Qualsevol incident o deficiència, ja sigui a la pista de joc (senyalització, llum, etc.) com 

durant el partit, motivarà la signatura de l’acta “sota protesta” i a l’informe del delegat 

o delegada el dilluns al Comitè corresponent. En cap concepte el capità o capitana no 

es podrà negar a firmar l’acta i en aquesta només s’escriurà allò que el o la TJ estimi 

oportú. Acabat el partit, el Delegat o la delegada recollirà una còpia de l’acta. En el 

cas que algun delegat o delegada 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, haurà de ser present obligatòriament el 

tècnic esportiu, auxiliar esportiu o el delegat de cada equip amb llicència del CEEB, 

degudament tramitada i segellada. 

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 partits programats, si per qualsevol 

motiu el o la TJ no es presenta a un partit oficial, els responsables dels equips podran 

tutoritzar el partit de mutu acord, fent-ho constar a l’acta. L’acta es signarà per ambdós 

responsables abans de començar el partit. El dilluns següent la faran arribar al Comitè 
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corresponent per tal que anoti el resultat, que serà vàlid a tots el efectes.  

2.10. Els tutors/es de joc 

El col·lectiu de TJ estarà sota la gestió dels tècnics i tècniques del CEEB i 

obligatòriament hauran de pertànyer a l’associació de 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 i les TJ i tot el seu procés d’incorporació a l’entitat. 

El Síndic vetllarà per a què els i les 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 i les noves TJ, que 

inclou un seguit de passos: 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 i totes les TJ hauran de sol·licitar la seva inscripció a la TJCA abans d’iniciar 

els anys naturals. En aquest proper curs, abans de gener 2020. En el cas dels nous i 

noves ho faran en el moment que puguin ser designats per xiular partits. La seva 

admissió haurà de ser aprovada pels i les responsables de la TJCA, basant-se en 

criteris d’aptitud i de comportament en el curs que han participat. 

Avaluació i seguiment: 

Com ja s’ha mencionat en aquesta normativa, es crearà un equip d’observadors i 

observadores que seguiran i avaluaran les actuacions dels i les 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 i tècniques del 

CEEB, juntament amb els Comitès de cada modalitat esportiva. 

Pagament de drets: 

Cada TJ haurà de pagar uns drets al CEEB per partit designat. En cas que el requeriment 

no fos atès en el termini, es podrà suspendre la seva actuació en tots els partits 
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posteriors. Aniran a càrrec del deutor o deutora totes les responsabilitats que d’aquest 

fet es puguin produir. 

Doble tutoria i taules: 

Qualsevol equip pot demanar, per a un partit determinat, incloent les Fases, doble 

tutoria (dos o dues TJ), taula i/o Delegat o delegada 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.   

Normes bàsiques dels TJ: 

INSCRIPCIÓ: Els i les TJ hauran de sol·licitar la seva inscripció a la TJCA cada any 

escolar; seran els i les responsables del Departament de TJ del CEEB qui les accepti, 

basant-se en criteris d’aptitud i de comportament (veure procés). 

FORMACIÓ: Els i les TJ hauran de rebre la formació adient per desenvolupar 

correctament la seva tasca. 

COMPROMÍS: Els i les TJ han d’arribar puntuals al partits, trametre complimentades 

les actes a les oficines del CEEB i acceptar la designació dels partits els dies indicats. 

També han de comunicar la seva disponibilitat en una jornada dins de termini. 

INTEGRITAT: Els i les TJ ha de comportar-se en tot moment de forma imparcial, 

sense afavorir cap dels equips i tractant els i les participants, tècnics i tècniques, i 

acompanyants de forma equànime i educada. 

IMATGE: Els i les TJ hauran d’anar amb la vestimenta oficial (xandall i polo) quan 

desenvolupin les seves funcions.  

FILOSOFIA: Els i les 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 i les TJ vetllaran per la correcta aplicació dels reglaments. 

EDUCACIÓ: Els i les TJ han de procurar adaptar aquests reglaments a les capacitats, 

edats i característiques dels i les participants. Ensenyant, si és necessari, la forma 

correcte d’executar accions i adaptar comportaments. 

REMUNERACIÓ: Els i les TJ tenen dret a rebre una quantitat econòmica (aprovada per 

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


