
 

 

Trobada d’Escoles Esportives 

Bàsquet i Futbol 5 

 

Les trobades esportives, són unes jornades lúdico-festiva dirigides als nens i nenes nascuts l’any 

2016 i 2015 (menuts i menudets), que encara que no tenen edat suficient per competir a les 

competicions regulars del CEEB però volen experimentar, aprendre, conèixer i gaudir d’aquests 

esports. 

En aquestes jornades hi participen infants de diversos equips/escoles (que poden ser o no 

col·laboradores amb el CEEB) que juguen entre elles, sense haver-hi classificació ni resultats.  

Els partits són tutoritzats per alumnes del curs d’iniciació esportiva a tècnic d’esports de l’escola 

Lexia. L’escola Lexia és un centre dedicat a l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives 

especials.  

Tothom que participa obté un obsequi al finalitzar la trobada i paral·lelament als partits 

s’organitzen altres activitats i sorpreses per a tots els infants i acompanyants.  

 

Horari: 

Cada equip participant juga un mínim de 4 partits d’entre 15 i/o 20 minuts de durada i es 

divideixen en dues franges, una de 09:00 a 11:30 i una altra de 11:30 a 14:00 (aproximadament). 

Durant tot el curs es realitzen tres trobades de basquet i futbol (totes seran al CEM la Mar Bella): 

• 1a Trobada BQ i F5: 26 de novembre. 

• 2a Trobada BQ i F5: 12 de febrer. 

• 3a Trobada BQ i F5: 20 de maig. 

 

 

 

 



 

 

 

Inscripcions: 

Les inscripcions a la segona trobada s’obren el dia 12/12/2022 i es tanquen el dilluns 06/02/2023 

a les 10:00. 

Per tal d’inscriure’s a la 2a trobada d’Escoles Esportives tant de bàsquet com de Futbol 5 s’han 

de seguir els següents passos: 

Primer crear un equip en cas de que no estigui creat. Per crear-lo s’ha d’entrar a l’apartat Equips 

– Tots base de dades – i clicar on posa Nou Equip, omplir les dades demanades (la de pista, data 

i horari de joc us ho podeu inventar, no afectarà) i clicar a Desar i inscriure a una lliga. 

S’obrirà una nova pàgina on haureu de seleccionar l’activitat de 2a TROBADA D’ESCOLES 

ESPORTIVES amb la modalitat (bàsquet o futbol 5) i categoria corresponents (menuts o 

menudets).  

Un cop creat l’equip s’han d’afegir els jugadors. Per crear els perfils de cada participant s’ha d’anar 

a l’apartat de Participants, i afegir un Nou Participant. Un cop creat el perfil s’ha de crear una 

llicència per a cada participant, validar-la i pagar-la.  

Ara heu d’anar a dins l’apartat de Competició / Inscripcions, seleccionar la inscripció a la trobada, 

clicar a Accions – Nou Albarà per tal de crear un albarà per poder pagar la inscripció. 

Per pagar aneu a Facturació – albarans tots, i us apareixerà un albarà de 35€ per pagar. Un cop 

fet el pagament ja estareu inscrits correctament a la trobada.  

 

Tarifes Inscripció: 

El preu d’inscripció és de 35€ per equip (per cada trobada) i d’1,5€ (assegurança) + 3€ 

(llicència) per nou participant (per tot el curs). 

 

 


