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“Aquest document inclou un recull de la informació i les activitats més importants del 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, per a més informació no dubteu en contactar 

amb nosaltres o bé consultar la nostra web: www.ceeb.cat ” 

  

http://www.ceeb.cat/
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1. HISTÒRIA 

1.1. PRINCIPIS DEL CEEB 

L’any 1977, un grup d’escoles va fundar l’entitat que 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, aquests objectius encara són vigents perquè entenem que són els que 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. 

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.  

A part de tirar endavant els projectes planificats, pretenem involucrar a tot el 

col·lectiu implicat perquè ens ajudi a donar una resposta coherent al compromís 

educatiu que  comporta l’esport escolar. Treballem perquè des de  l’administració, 

famílies, escoles i entitats esportives, comitès de competició, educadors esportius, 

tutors/es 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. 
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2. ORGANITZACIÓ 

2.1. ORGANITZACIÓ 

D’acord amb els seus Estatuts, el Consell està format per una Assemblea General, 

integrada pels i les 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 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 

seguit de tècnics i tècniques que col·laboren amb els Comitès de Competició, 

formats per voluntàries i voluntaris. 

En el cas dels esports d’equip, les Presidentes i els Presidents de Comitès de 

Competició es reuneixen, per tal d’homogeneïtzar les seves actuacions i els criteris 

de funcionament, en un Comitè Tècnic que presideix un o una membre de la 

Junta Directiva i del qual formen part membres de l’equip tècnic del CEEB i dels 

Tutores i Tutors de Joc (TJCA). 

El CEEB també té 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 

de valors” i, a més, promoure la responsabilitat educativa. 

El Jutge Únic de competició, és la persona designada per la Junta Directiva que 

s’encarrega de veure i esmenar totes les infraccions al Reglament General de 

Competició, la comissió de les quals porti aparellada una sanció igual o superior a  

5 partits. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1. CATEGORIES I EDATS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ASPECTES ECONÒMICS 

Tot centre o entitat, en el moment de fer la seva inscripció, ha d’abonar les quotes 

establertes, aprovades en l’Assemblea anual: inscripció d’entitat, d’equip, llicència i 

assegurança. 

Cada entitat té un nom d’usuari i una paraula de pas per accedir a l’aplicació 

(http://ceeb.playoffinformatica.com) i poder entrar i/o modificar les dades 

del centre, dels i les participants o dels equips. 

Les inscripcions dels i les participants i dels equips es tramiten a través de l’aplicació 

informàtica del Ceeb. Totes les persones: esportistes, tècnics i tècniques esportives, i 

delegades i delegats, han de tramitar una llicència nova cada curs. Un cop entrades 

les dades, el programa permet imprimir la documentació necessària. 

Categoria Esports d’equip 

Nascuts l'any 2016 Menudetes/Menudets (*) 

Nascuts l'any 2015 Menudes/Menuts (*) 

Nascuts l'any 2014 Prebenjamí 

Nascuts l'any 2013 Benjamí 

Nascuts l'any 2012 Prealeví 

Nascuts l'any 2011 Aleví 

Nascuts l'any 2010 Preinfantil 

Nascuts l'any 2009 Infantil 

Nascuts els anys 2007-08 Cadet 

Nascuts els anys 2005-06 Juvenil 

Nascuts els anys 2002-03-04 Júnior 

Nascuts els anys 1992-2001 Lliga Jove 

http://ceeb.playoffinformatica.com/
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Cada equip ha de tenir un mínim de participants i una llicència de tècnic o tècnica 

assignada.  

[Per a poder tramitar els equips i les llicències de l’any corresponent, han d’estar 

liquidats els albarans de l’anterior curs] 

Tot centre o entitat, en el moment de fer la seva inscripció, abonarà la quota 

establerta: 

1€ Per inscripció de centre (si és nou) 

6€ 

15€ 

Per inscripció d’equip i fase fins a categoria Júnior 

Per inscripció d’equip i fase a categoria Lliga Jove 

14€ 

24€ 

Per tramitació de llicència de jugador/a, delegat/da i tècnic/a esportiu 

Per tramitació de llicència d’esportista a la categoria Lliga Jove 

18€ 

 

28€ 

 

Per tramitació de llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats 

d’altres consells esportius externs al CEEB 

 

Per tramitació de llicència de jugador de la categoria Lliga Jove per a entitats 

d’altres consells esportius externs al CEEB 

 

3,20€ 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. 

 

3.3. INSCRIPCIONS 

3.3.1 Entitats 
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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’aplicació 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 (Delegada o delegat d’Esports i coordinadores o 

coordinadors dels diferents esports, i  presidenta o president) els seus correus 

electrònics i telèfons mòbils. 

 

3.3.2 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.  

Els camps obligatoris són: hora de joc, adreça de la pista de joc, població, samarreta i 

pantaló de l’equip, persona de contacte. També, la casella del número de plantilla, on 

s’ha de seleccionar una de les 11 opcions (del 1 al 8, casa o fora, o indiferent). 

També, és important a l’hora de fer els calendaris i crear uns grups més igualats, i 

obligatori marcar el nivell de l’equip, on hi ha 5 nivells (A, B, C, D i E) sent el nivell A 

més alt i el nivell E més baix. 

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 preinscrit.  

Si després de revisar les dades són correctes, heu de validar l’equip. Recordar que un 

cop validat un equip, les seves dades no podran canviar-se. 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 o bé enviar un mail a: 

competicio@elconsell.cat. 

mailto:competicio@elconsell.cat
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Els dos darrers passos per a confirmar l’equip a la competició són: crear l’albarà per 

que l’equip estigui facturat; i fer l’abonament d’aquest albarà per que l’equip 

estigui tramitat. 

Un cop creat l’equip, podran afegir-se tots els i les participants, el tècnic o la tècnic 

esportiva; i la delegada o el delegat. A l’assignar un o una participant a l’equip, la 

llicència es crea automàticament. És obligatori disposar d’un tècnic o una tècnica 

esportiva per a cada equip. 

3.3.3. Fases de competició 

Cada entitat haurà de tramitar una inscripció per a cada fase de competició.  

A l’aplicació, l’opció d’inscripció, a cada una de les fases, restarà oberta només en 

les dates previstes en el calendari general. 

3.3.4. Participants i llicències 

Cada entitat ha d’introduir les dades dels seus i les seves esportistes a l’aplicació. Un 

cop entrades les dades, l’aplicació permetrà imprimir si les llicències estan en estat 

tramitat amb tota la documentació necessària (fitxa d’equip o col·lectiu i fitxa 

col·lectiva de responsables de l’entitat). Els albarans es poden pagar a través de 

l’aplicació amb targeta bancària, transferència o presencialment a les oficines CEEB. 

Tots els i les esportistes, tècnic i tècnica esportiva, delegada i delegat delegats, ja 

introduïts prèviament a la base de dades de l’aplicació, s’han de renovar la llicència 

per al curs vigent (les entitats hauran d’anar a l’apartat “Participant” de l’aplicació i 

buscar el o la participant), que s’ha de tenir des de la 1a jornada. Els nous i les 

noves esportistes s’hauran d’introduir amb totes les dades obligatòries.  

Per crear un participant és indispensable el número de targeta sanitària 

(CatSalut) per als i les menors d’edat. En cas de no disposar s’ha de parlar amb les 

oficines del CEEB o enviar un correu electrònic a competicio@elconsell.cat. 

Sobretot, la fotografia és de caràcter obligatori, i s’haurà de canviar cada dos anys.  

És poden afegir altres documents adjunts necessaris.  
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Cada esportista portarà assignada una modalitat, una categoria i una subcategoria, tres 

camps que definiran la seva llicència.  

Amb l’objectiu d’agilitzar el procediment, recomanem a les entitats que facin l’assignació 

de participants des de l’equip on jugaran, així la llicència es crea, en estat preinscrit, 

automàticament. Només vàlid per les entitats que tinguin participants en competicions 

d’esports d’equip. Recordar que un cop validada la llicència, les dades de l’esportista en 

qüestió no podran ser modificades. 

Cada equip ha de tenir un mínim de participants i una llicència de tècnic o tècnica 

esportiva assignada a l’equip. Aquesta llicència pot estar assignada a més d’un equip.  

3.4. ASSEGURANCES 

El CEEB assegurarà els seus i les seves esportistes a través de GENERALI SEGUROS i ho 
farà a través de dues pòlisses d’accidents esportius escolars. 

Pòlissa:    G-L6-620000232                             

Esportistes menors de 18 anys. 

Pòlissa:    G-L6-620000132                             

Esportistes majors de 18 anys, tècnic o tècnica esportiva, delegada o 
delegat i tutors de joc. 

 

Preus  

Esportistes nascuts entre el 2014 i menors de 18 anys 
 

GENERALI 

         5 € 

Esportistes nascuts a partir de l’any 2015 inclòs 
 

   2 € 

Tècnics, delegats, directius i tutors de Joc 
 

 
6,50 € 

Esportistes majors de 18 anys 
 

 
27 € 

L’esportista només ha d’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. 
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Aconsellem a delegats/es i tècnics/ques esportives 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. Riera de Cassoles 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 

 

4. ÒRGANS I PROCESSOS DISCIPLINARIS 

4.1 ÒRGANS DE SUPERVISIÓ DISCIPLINÀRIA 

4.1.1 La Delegada o el Delegat del Comitè assistirà a un partit determinat quan: 

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

• D’ofici. 

• El Comitè Ètic del CEEB cregui necessària la seva presència com a conseqüència de 

mal comportament o comportament antiesportiu per part d’un equip o del seu públic. 

En aquest cas, les despeses aniran a càrrec de l’equip responsable del comportament 

incorrecte. 

La Delegada o el Delegat de Comitè portarà el rebut corresponent. 

Les seves funcions són: 

a) Observar el desenvolupament del partit. 

b) Observar l’actuació del Tutor/a de Joc. (TJ) 
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c) Fer un informe del que ha succeït durant l’encontre. 

Només en casos d’incidents greus podrà intervenir tractant d’ajudar la delegada o el 

delegat de camp, els equips i les Tutores o els Tutors de Joc. (TJ) 

Recolzarà als o les TJ sempre, inclòs si aquests decideixen suspendre el partit. 

El cost de la Delegada o el Delegat de Comitè serà de 20 € (en totes les categories) 

per partit (desplaçament inclòs). 

4.1.2 El CEEB enviarà aleatòriament Observadors/es sense cap càrrec a les entitats, 

amb la finalitat de revisar i observar els diferents aspectes dels partits (equips, 

tutors/es de joc, terreny de joc, públic...).  

 

4.2. 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. 

 

4.3. RECURSOS 
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4.3.1 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. 

4.3.2 L’òrgan de màxim recurs és la Junta Directiva del Consell de l'Esport Escolar de 

Barcelona. 

4.3.3 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. 

4.3.4 Tot allò que no es contempla en aquest Reglament es regularà per les normes 

dels diferents Comitès de Competició, aprovades per la Reunió de cada esport i per la 

Junta Directiva a proposta del Comitè Ètic.  

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. 

Si de cas hi manca, es regularà pels Reglaments Generals de Competició de les 

Federacions respectives i les normes de disciplina esportiva del Consell Català de 

l’Esport. 

4.4 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 cregui oportú. 

 


