
 

Horari: dill a div de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h 

Adreça: CEM La Mar Bella (Av.Litoral, 86-96)  

Telèfon: Esports d’Equip  93.511.21.13 

 
CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA 

Competició d’Esports d’Equip  

Guia-Resum per a Tutors i Tutores de Joc 
CURS 2022/2023 

 

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

 

TUTOR/A DE JOC  

És aquella persona que vetlla pel bon aprenentatge, diversió i entreteniment de l’esportista mitjançant 

l’aplicació de la reglamentació específica de la modalitat esportiva que es practica. 

RECORDA QUE 

Ets la imatge del CEEB davant les nostres entitats. 
S'ha d'anar als partits amb l'uniforme oficial del CEEB (Polo negre i xandall negre/verd JOMA). 

Ha d'haver-hi un tracte excel·lent amb les nostres entitats. 
S’ha d'arribar a la pista de joc 20 minuts abans del començament del partit. 

Si no arribeu a temps al terreny de joc, haureu de trucar al telèfon del o la responsable. 
 

CALENDARI COMPETICIÓ 

 

1A FASE  

 

Grups de 8 equips a una volta          [7 partits] 

Inici d’inscripcions                  05-09-2022 

Fi d’inscripcions                   04-10-2022 

Presentació de c. provisionals          11-10-2022 

Presentació de c. Definitius               14-10-2022 

 

COPA CEEB   

Inici d’inscripcions        10-10-2022 

Fi d’inscripcions        11-11-2022 

Sorteig          16-11-2022

    

1a Jornada           21/22-10-2022 

FESTA [Tots Sants]                    28/29-10-2022 

2a Jornada                              04/05-11-2022  

3a Jornada            11/12-11-2022 

4a Jornada           18/19-11-2022 

5a Jornada             25/26-11-2022 

6a Jornada          02/03-12-2022 

FESTA [Immaculada]             09/10-12-2022 

7a Jornada           16/17-12-2022 

 

2A FASE  

 

Grups de 8 equips a doble volta    [14 partits] 

Inici d’inscripcions       14-11-2022 

Fi d’inscripcions        12-12-2022 

Presentació de c. provisionals      11-01-2023 

Presentació de c. definitius      13-01-2023 

Copa CEEB. Fase Final          14/15-01-2023 

1a Jornada           20/21-01-2023 

2a Jornada           27/28-01-2023 

3a Jornada           03/04-02-2023 

4a Jornada           10/11-02-2023 

FESTA [Carnestoltes]             17/18-02-2023 

Copa CEEB. Fase Final            18/19-02-2023 

5a Jornada           24/25-02-2023 

6a Jornada           03/04-03-2023 

7a Jornada           10/11-03-2023 

8a Jornada           17/18-03-2023 

9a Jornada           24/25-03-2023 

SETMANA SANTA          31-03/01-04-2023 

SETMANA SANTA              07/08-04-2023 

10a Jornada           14/15-04-2023 

11a Jornada           21/22-04-2023 

FESTA    [Dia del Treballador]        28/29-04-2023 

12a Jornada           05/06-05-2023 

13a Jornada           12/13-05-2023 

14a Jornada           19/20-05-2023 

FASE FINAL 

 

Fases Finals CEEB. Jornada Prèvia   27/05-2023  

FESTA      [2a Pascua]                                                        05-06-2023 

Fases Finals CEEB i Jornades Cloenda. 1a Jornada 10-06-2023 

Fases Finals CEEB i Jornades Cloenda. 2a Jornada 17-06-2023 



 

Horari: dill a div de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h 

Adreça: CEM La Mar Bella (Av.Litoral, 86-96)  

Telèfon: Esports d’Equip  93.511.21.13 

CATEGORIES 

 

Nascuts l’any 2016 Menudets Nascuts l’any 2010 Pre-Infantil 

Nascuts l’any 2015 Menuts Nascuts l’any 2009 Infantil 

Nascuts l’any 2014 Pre-Benjamí Nascuts els anys 2008-07 Cadet 

Nascuts l’any 2013 Benjamí Nascuts els anys 2006-05 Juvenil 

Nascuts l’any 2012 Pre-Aleví Nascuts els anys 2004-03-02 Júnior 

Nascuts l’any 2011 Aleví Nascuts els anys 1992-2001 Lliga Jove 

 
AJORNAMENTS PER PLUJA 

En cas de pluja només és necessària la presència del o la responsable local. Prèviament, els o les dues 

responsables s’han de posar d’acord i el o la TJ certificarà les dades amb el full corresponent.  

S’abonarà el cost d’ajornament de pluja més el desplaçament que pertoqui:  

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

Recorda que si suspens un partit per la següent setmana i NO pots tutoritzar, ho has de notificar! 

 

QUANT TEMPS HEM D’ESPERAR SI UN EQUIP NO ES PRESENTA? I QUÈ HEM DE FER? 

Heu d’obrir acta amb l’equip i participants que hi són al camp i esperar 15 minuts respecte l’hora que 

marca el rebut.  

 

QUÈ FER SI UN EQUIP NO ENS PAGA EL REBUT. COM EL COBREM AL CEEB? 

Per a cobrar el rebut, heu de fer un full d’informe d’observacions amb l’import del rebut i adjuntar-lo a l’espai 

corresponent del partit a PlayOff del CEEB, per tal que el Comitè faci la sanció pertinent. Quan sigui el 

període de pagar Drets, trobareu aquesta sanció a favor descomptada en el rebut pendent.  

 

UN JUGADOR O JUGADORA PORTA ULLERES. QUÈ HEM DE FER? 

Si un jugador o jugadora porta ulleres no aptes per fer esport NO podrà jugar el partit amb elles. Heu de 

comunicar la normativa i no permetre la participació amb ulleres. Si vol jugar, haurà de fer-ho sense elles. 

 

LES LLICÈNCIES 

A cada partit, el o la responsable de l’equip, amb llicència de tècnic/a o auxiliar us haurà de presentar, a 

través de l’APP, tota la documentació de l’equip (Llicència de tècnic/a o auxiliar i llicències dels i les 

participants). En cap cas es podrà jugar sense presentar les llicències correctament. 

 

INTRODUIR RESULTATS I SEMÀFOR DE VALORS A L’APLICATIU CEEB. 

És condició indispensable que el resultat i semàfor estiguin introduïts a l’aplicació just al acabar el partit. Si 

no es compleix aquesta premissa, es tindrà present en les designacions de les pròximes jornades. 

Comportament excel·lent i extraordinari (Verd)  Comportament correcte (Blau)  

Comportament incorrecta puntual (Groc)  Comportament antiesportiu manifest (Vermell)  
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EN CAS DE SANCIÓ D’UN O UNA PARTICIPANT, COM NOTIFICAREM QUE NO POT JUGAR? 

En cas de sanció, rebreu conjuntament amb el rebut un paper on es notifica que el o la participant, o el o 

la responsable no pot jugar el partit per sanció. Com a TJ notificarem que el o la participant no es pot 

inscriure a l’acta del partit. Si decideixen inscriure’s, escriurem un full d’observacions fent constar que el 

o la esportista o responsable ha participat en el partit.  

NO PROHIBIREM la seva participació en cap cas. 

 

QUAN S’HA D’UTILITZAR EL FULL D’OBSERVACIONS? 

El full d’observacions s’ha d’utilitzar sempre que passi alguna incidència abans, durant o després d’un partit. 

Un cop redactat és obligatori adjuntar-lo a l’apartat corresponent del partit a PlayOff. Cal donar una còpia a 

l’equip local i al visitant. 

Si veiem que no podem redactar el full a la mateixa pista, hem d’avisar als dos equips que redactarem el 

full fora de la pista de joc i que el podran consultar a través de l’aplicació. 

 

QUÈ HAS DE FER SI NO POTS ANAR A XIULAR PER UNA CAUSA DE FORÇA MAJOR?  

Un cop feta la designació, cap partit pot quedar sense TJ. Per tant, si un cop rebuda la designació tenim 

alguna incidència de causa major, haurem de notificar via presencial, telefònica o correu  electrònic. Per tal 

d’intentar solucionar el problema mitjançant els tècnics o tècniques del CEEB. 

La setmana següent cal justificar amb un escrit o amb algun document que acrediti el perquè no heu pogut 

assistir al partit. Qualsevol partit que no assisteixi un o una TJ sense una causa justificada s’obrirà un 

expedient sancionador. 

 

TELÈFON D’URGÈNCIES  

En cas d’emergències relacionades amb la competició disposeu d’un número mòbil de contacte amb els 

tècnics d’Esports d’Equip del CEEB. Els divendres en horari d’oficina fins a les 19 h i els dissabtes de 

8.30 h a 12.30 h al 663.004.863.   

Us recordem que per la millora de la competició ens comuniqueu qualsevol incidència sorgida el 

cap de setmana enviant un correu electrònic, amb l’informe corresponent, al tècnic de la modalitat 

pertinent.  

   

Assegurances 

*És recomanable disposar dels comunicats d’accidents en els partits per poder actuar amb rapidesa davant 

de qualsevol incident. A la pàgina web del CEEB els trobareu penjats, a la part inferior de la pàgina d’inici. 

El CEEB assegurarà els seus esportistes a GENERALI SEGUROS en aquest curs fins al 30 de Juny 2022-2023.  

 

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 BASE PARTITS 

 

  
PreBenjamí 
a Aleví 

PreInfantil 
Infantil 

Cadet Juvenil 
Júnior- 
Lliga Jove 

Bàsquet 

Divendres 19,00 € 20,30 € 22,70 € 28,80 € 33,00 € 

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

De dilluns a dijous o diu 22,30 € 23,00 € 26,00 € 32,10 € 36,30 € 

Futbol 5    
Handbol 

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

Dis o ajornats per pluja 14,00 € 14,80 € 18,20 € 23,00 € 27,40 € 

De dilluns  a dijous o diu 21,70 € 22,60 € 25,60 € 32,00 € 35,20 € 

Futbol 7 

Divendres 22,80 € 24,00 € 25,00 € 27,60 €  33,20 € 

Dis o ajornats per pluja 18,40 € 19,80 € 20,80 € 23,40 €  29,00 € 

De dilluns a dijous o diu 26,00 € 27,20 € 28,20 € 30,80 €  36,60 € 

Futbol 
11 

Divendres   29,90 € 34,90 € 40,90 €   

Dis o ajornats per pluja   25,20 € 30,30 € 36,50 €   

De dilluns  a dijous o diu   33,30 € 38,20 € 44,30 €   

Voleibol 

Divendres 19,00 € 21,50 € 22,70 € 28,30 € 32,90 € 

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

De dilluns  a dijous o diu 22,30 € 24,90 € 26,20 € 32,10 € 36,20 € 

Hoquei 
Patins 

Divendres 18,30 € 20,00 € 22,70 €     

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

De dilluns  a dijous o diu 21,60 € 23,20 € 26,00 €     

Hoquei 
Sala 

 Dijous 21,00* € 21,00* € 21,00* €      

*En els partits ajornats de dll a dj per l’escola visitant, aquesta assumirà el desplaçament. 
  

Desplaçament per Barcelona - ciutat:  tots els esports: 7,35 €.  
 

Preus Taula (Bàsquet o altres):  

 
Minibàsquet  PreBenjamí a Aleví  19,00 € desplaçament inclòs 

Bàsquet   PreInfantil a Lliga Jove   20,00 € desplaçament inclòs 

 
Adreces electròniques d’interès 

gruiz@ceeb.cat     (Coordinador, Bàsquet) 

jtomasa@ceeb.cat   (Cap de Competició) 

jgalilea@ceeb.cat   (F5, F7, F11) 

asierra@ceeb.cat    (Voleibol) 

mginer@ceeb.cat  (Handbol i Hoquei) 
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