
 
 
 
 

 

MANUAL PLAYOFF – LLICÈNCIES / PARTICIPANTS – 
TÈCNICS/QUES 

 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, tal com va comunicar a la seva Assemblea 

del 2017, atenent l’article 6 de la Llei 7/2015 de 14 de maig, de modificació de la Llei 

3/2008 de les professions de l’esport, des del curs 2018-2019, tots els equips i grups 

d’esportistes han de tenir, com a mínim, una persona responsable amb la llicència de 

Tècnic/a Esportiu. 

Per al curs escolar 2022-2023, atenen al context post actual i especial generat pel 

COVID, es manté la mateixa normativa sobre llicències del curs escolar 2019-20: 

Un equip o grup d’esportistes pot tenir, a més del o la titular de la llicència de Tècnic/a, 

més persones vinculades, cadascuna d’elles amb diferents responsabilitats i tasques. 

El/la titular d’una llicència de Delegat/Delegada no podrà constar com a 

responsable d’un equip o grup d’esportistes. Aquest sempre ha d’estar en possessió 

d’una llicència de Tècnic/a, o d’Auxiliar Tècnic.  

Es permet que el/la titular d’una llicència d’Auxiliar Tècnic/a pugui constar com a 

responsable de l’equip o grup d’esportistes durant l’activitat si el/la titular de la llicència 

de Tècnic/a de l’equip signa una autorització on és fa responsable. 

Referent a les llicències en formació, podran tramitar-la aquelles persones que l’hagin 

tramitat l’any anterior, sempre i quan, es tornin a inscriure a un curs que no es va poder 

oferir el curs anterior. Només permetrà ser responsables d’un equip d’una modalitat 

concreta.  Per exemple, només permetrà ser responsable de tots els equips de Futbol 5, 

però no dels equips de Bàsquet. 

 

Tècnic/Tècnica  

Responsable de l’equip o grup d’esportistes que participa a les competicions del CEEB. 

Titulacions mínimes requerides: 

• Estar inscrit al ROPEC com a Monitor Esportiu + Càpsula Esportiva Específica. 

(Competència Consells Esportius) 

• Estar inscrit al ROPEC com a Monitor o entrenador de la modalitat Esportiva. 

(Competència federativa) 

• Estar inscrit al COPLEFC com a llicenciat en CAFE. 

 

 



 
 
 
 

 

Auxiliar Tècnic/Tècnica  

Persona que acompanya a l’equip o grup d’esportistes a les activitats del Ceeb, donant 

suport a l’equip tècnic. 

Titulacions requerides: 

• Certificat de CIATE o Diploma del Ceeb de Tutor Esportiu Escolar. 

• Graus de l’ambit social i educatiu. 

• Diploma de Director o Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

• Formació federativa d’una modalitat esportiva específica. 

 

Delegat/Delegada  

Responsable del bon comportament i del joc net d’esportistes i acompanyants a les 

activitats del CEEB, donant suport a l’equip tècnic.  

El/la titular de la llicència de Delegat/Delegada no pot constar com a únic responsable 

de l’equip o grup d’esportistes. 

Titulacions requerides: 

Certificat de Seminari de filosofia i valors als JEEC, certificat pel CEEB i l’Escola 

Catalana de l’Esport. 

Titulació vàlida del personal responsable de vetllar pels valors als JEEC i realitzar les 

tasques administratives. 

Aquesta titulació encara no entrarà en vigor durant la temporada 2022/2023. 

Recomanable que aquest col·lectiu també tingui formació reconeguda com a Tutorització Esportiva Escolar. 

Delegat/Delegada de camp 

Responsable de vetllar pel bon funcionament de totes les fases del joc. Volem que 

esdevingui un nexe d’unió entre els dos equips, les famílies i l’entitat. 

Titulacions requerides: 

Certificat de Seminari de filosofia i valors als JEEC, certificat pel CEEB i l’Escola 

Catalana de l’Esport. 

Titulació vàlida del personal responsable de vetllar pels valors als JEEC i realitzar les 

tasques administratives. 

Aquesta titulació encara no entrarà en vigor durant la temporada 2022/2023. 



 
 
 
 

 

 

CREACIÓ DE LLICÈNCIES  

Tots i totes els i les tècnics/ques, auxiliars i delegats/des que han participat a les 

nostres competicions cursos anteriors tenen les seves dades introduïdes a l’aplicació 

Playoff del CEEB. Igualment, la seva alta pel curs actual no serà efectiva fins que no 

tinguin una llicència tramitada pel curs 2022/23. 

S’ha de revisar que tots els i les participants tinguin la foto actualitzada (no pot ser 

superior a 2 anys d’antiguitat) i marcar una opció a la casella de Discapacitat.  

 

 



 
 
 
 

 

El primer que s’ha de fer és buscar el o la participant, a la pestanya de Participants, 

(a la dreta hi ha un botó de cerca avançada). Per fer aquesta recerca s’han d’introduir 

els cognoms de l’esportista. 

El camp de cerca avançada permet fer diferents tipus de cerca, (desplegant els camps) 

i, fins i tot, fer una cerca dins d’una cerca, utilitzant el botó +Afegir Condició (s’obrirà 

un nou camp de cerca). Tant a la recerca de participants com a la recerca de llicències. 

Amb la cerca, es pot generar llistats excels i PDF prement el botó d’exportar que hi ha 

a l’esquerra. 

Un cop fet, s’ha de prémer el botó cercar i apareixerà el resultat. Només s’ha d’escollir 

el participant fent click a sobre les seves dades per anar al formulari de participant.  

 

Opció A: Tècnic/a Esportiu/va 

Què necessita? Adjuntar el DNI al perfil del participant i assignar a [Titulacions] la 

titulació corresponent a aquesta tipologia de llicència.  



 
 
 
 

 

1r pas: Adjuntar el DNI a la pestanya PARTICIPANTS 

 

2n pas: Assignar a TITULACIONS la titulació corresponent. 

 

A sota de les seves dades, s’ha d’anar a titulacions i assignar curs, per tal d’afegir 

les titulacions pertinents i necessàries a aquest tipus de llicència.  

A modalitat s’ha d’indicar l’esport al que correspon la titulació i a titulació s’ha de 

posar la titulació concreta indicant la data d’assignació i el codi ROPEC.  

Important pujar com a document adjunt el certificat ROPEC, indicant el tipus d’adjunt 

(certificat) per poder finalitzar el tràmit correctament i prémer el botó de desar.  

 



 
 
 
 

 

En el cas de ser llicenciats en CAFE, s’ha d’estar col·legiats/des al COPLEFC.  

No haureu de marcar cap esport com a Modalitat i a Titulació – TEC-COPLEFC 

Validació LCAFE.  

 

D’altra banda, el document adjunt que s’ha d’afegir és el carnet del Col·legi Oficial 

de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya amb 

el número de col·legiat corresponent.  

A l’apartat del codi ROPEC s’ha de posar el número de col·legiat.  

Tots els llicenciats en CAFE poden fer fitxa de tècnic o tècnica a qualsevol modalitat per 

això no s’ha d’especificar modalitat.  

 

3r pas: Fer la LLICÈNCIA. 

Un cop omplerts tots els camps, ja es pot realitzar la llicència. Per fer-ho s’ha de prémer 

el botó nova llicència i omplir els camps de modalitat, el camp de categoria 

(tècnic/a) i el camp de subcategoria (opcions en els desplegables).  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Un mateix participant només es pot fer una fitxa de tècnic o tècnica per Modalitat.  

 

 

 

Opció B: Auxiliar Esportiu/va 

Què necessita? Assignar a [Titulacions] la titulació corresponent a aquesta tipologia de 

llicència i adjuntar l’autorització del tècnic / tècnica.  

Aquesta persona podrà portar el partit sempre i quan hi hagi una persona amb llicència 

de tècnic/a responsable d’aquell grup i tingui una autorització signada.  

Per crear la llicència d’auxiliar s’ha de fer el mateix procediment que la de tècnic/a 

indicant com a categoria – auxiliar. 

 

 

 És molt important assignar el tècnic / tècnica a l’equip o equips corresponents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 És imprescindible assignar un tècnic / tècnica a un equip per poder imprimir les fitxes.  

 



 
 
 
 

 

1r pas: A la fitxa del participant assignar a TITULACIONS la titulació 

corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2n pas: Fer la LLICÈNCIA. 

Un cop omplerts tots els camps, es pot realitzar la llicència. S’ha de prémer el botó 

nova llicència i omplir el camp modalitat, el camp categoria (auxiliar) i el camp 

subcategoria (opcions en els desplegables). 

 

Per crear la llicència és imprescindible haver fet prèviament a l’assignació de cursos 

adjuntar la titulació corresponent. La categoria d’auxiliar ha d’anar acompanyada de 

l’autorització del tècnic/a oficial.  

 

Aquesta autorització s’ha de penjar als documents de la llicència.  



 
 
 
 

 

Quan es descarrega l’autorització i s’omple les dades corresponents, és imprescindible 

incloure la signatura original del tècnic/a corresponent abans de pujar l’adjunt. 

 

 

 

 

Opció C: Tècnic/tècnica en Formació  

Les persones que estiguin en procés formatiu o tràmits per l’accés al ROPEC poden 

sol·licitar una llicència de tècnic / tècnica en formació.  

Aquesta categoria serà vàlida si es matricula a l’oferta formativa del CEEB amb una 

inscripció pagada. Aquesta llicència només serà vàlida pel curs escolar actual.  

Una vegada s’ha assignat el curs corresponent a la categoria d’auxiliar, adjuntat 

l’autorització per part del tècnic/a i creat la llicència d’auxiliar tècnic/a, haureu 

d’assignar un equip a la vostra llicència.  



 
 
 
 

 

Per poder crear aquesta llicència: 

1r pas: Inscripció i pagament tramitat a l’oferta formativa del CEEB. 

2n pas: Enviar correu a: competicio@elconsell.cat per activar aquesta llicència. És 

necessari fer el pagament per a poder imprimir les fitxes.  

Les persones que estiguin inscrites a cursos formatius externs al CEEB, hauran 

d’adjuntar a la fitxa del participant un comprovant de matrícula.  

Per poder crear aquesta llicència: 

1r pas: Adjuntar comprovant de matrícula/ pagament del curs a la fitxa de participant.  

2n pas: Enviar correu a: competicio@elconsell.cat per activar aquesta llicència. És 

necessari fer el pagament per a poder imprimir les fitxes. 

Opció D:  Auxiliar Tècnic/tècnica en Formació  

Aquesta categoria serà vàlida si es matricula a l’oferta formativa del CEEB com a 

persona responsable d’una fitxa d’auxiliar amb una inscripció pagada. Aquesta llicència 

només serà vàlida pel curs escolar actual.  

Per poder crear aquesta llicència: 

1r pas: Inscripció i pagament tramitat a l’oferta formativa del CEEB. 

2n pas: Enviar correu a: competicio@elconsell.cat per activar aquesta llicència, amb 

l’autorització d’auxiliar corresponent. És necessari fer el pagament per a poder imprimir 

les fitxes. 

3r pas: Enviar l’autorització d’auxiliar a competicio@elconsell.cat  

Les persones que estiguin inscrites a cursos formatius externs al CEEB, hauran 

d’adjuntar a la fitxa del participant un comprovant de matrícula.  

Per poder crear aquesta llicència: 

1r pas: Adjuntar comprovant de matrícula/ pagament del curs a la fitxa de participant.  

2n pas: Enviar correu a: competicio@elconsell.cat per activar aquesta llicència, amb 

l’autorització d’auxiliar corresponent. És necessari fer el pagament per a poder imprimir 

les fitxes.  
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Opció E: Delegat/da 

El delegat/delegada és la persona responsable del bon comportament i del joc net dels 

esportistes i acompanyants, responsable de vetllar pels valors del CEEB i realitzar les 

tasques administratives. No és responsable de l’equip o grup d’esportistes, pot estar 

a la banqueta acompanyant i donant suport al tècnic/a i esportistes.  


