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1.

DADES GENERALS

Consell Esportiu L’Hospitalet
Adreça: C/ Digoine, 29 – 08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93.402.60.70
Mòbil: 605.91.39.67 (només dissabtes de 8h a 14:30h)
Adreça Electrònica: cehospitalet@cehospitalet.org
Horari d’oficina: De 10 a 14h i de 15:30 a 20h de dilluns a divendres.
Aquesta és la guia informativa de la competició del Consell Esportiu. Tota la informació
referent al reglament de cada esport la trobareu a la web www.cehospitalet.org.
El 21 d’octubre comença la 41ª edició dels Jocs Escolars de L’Hospitalet, una
competició on poden participar tots els nens en edat escolar de la ciutat a
qualsevol de les vint-i-quatre disciplines esportives que el Consell ofereix. Us animem a
participar, i no només als joves esportistes, sinó també a pares, delegats i entrenadors
per a que els JJEE, a més de ser una competició, sigui una eina per formar i
educar.

2.

41 JOCS ESCOLARS DE L’HOSPITALET

2.1.

ESPORTS CONVOCATS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ESPORT
Aeròbic – Fit Kid
Bàdminton
Bàsquet
Bàsquet 3c3
Cross
Dansa
Escacs
Futbol 7
Futbol 11
Futbol Sala
Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística
Handbol
Hoquei
Iniciació Esportiva
Judo
Korfball
Natació
Patinatge Artístic
Patinatge Velocitat
Rugbi
Taekwondo
Tennis Taula
Voleibol

CATEGORIES
PB, B, A, I, C, J
A, I, C
PB, B, A, I, C, J, Jr., Jove, AMPA
I, C, J, Jr. i Jove
PB, B, A, I, C, J i Jove
PB, B, A, I
B, A, I, C, J
M, PB, B, A, I, C, J, Jr. i Jove
C, J
PB, B, A, I, C, J, Jr., Jove, AMPA
PB, B, A, I, C, J
PB, B, A, I, C, J
B, A, I, C
B, A, I, C, J
PB, B
A, I, C, J
A, I, C, J
PB, B, A, I, C, J
PB, B, A, I
B, A, I, C, J, Jr.
A, I, C
B, A, I, C
A, I, C, J
A, I, C, J, Jr.
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2.2.

CATEGORIES I ANYS DE NAIXEMENT
Educació Infantil
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Joves

2.3.

2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1996 a 1999
≥ 1995

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Futbol 7, Futbol Sala, Bàsquet Mixte i Voleibol Mixte
1a Fase: Del 15 de setembre a l’11 d’octubre de 2017.
2ª Fase: Veure circular “Desarrollo de las competiciones”.
Femení de Futbol Sala i Bàsquet (CEEB)
1ª Fase: Del 1 de setembre al 5 d’octubre de 2017.
2ª Fase: Del 2 de novembre al 10 de desembre de 2017.

2.4.

CALENDARI ESPORTIU 2017 – 2018
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
9ª Jornada
10ª Jornada
11ª Jornada
12ª Jornada
13ª Jornada
14ª Jornada
15ª Jornada

21 d’octubre 2017
28 d’octubre 2017
4 de novembre 2017
11 de novembre 2017
18 de novembre 2017
25 de novembre 2017
2 de desembre 2017
16 de desembre 2017
23 de desembre 2017
13 de gener 2018
20 de gener 2018
27 de gener 2018
3 de febrer 2018
10 de febrer 2018
17 de febrer 2018

16ª Jornada
17ª Jornada
18ª Jornada
19a Jornada
20ª Jornada
21ª Jornada
22ª Jornada
23ª Jornada
24ª Jornada
25ª Jornada
26ª Jornada
27ª Jornada
28ª Jornada
Fases Finals
Fases Finals

24 de febrer 2018
3 de març 2018
10 de març 2018
17 de març 2018
24 de març 2018
7 d’abril 2018
14 d’abril 2018
21 d’abril 2018
28 d’abril 2018
5 de maig 2018
12 de maig 2018
19 de maig 2018
26 de maig 2018
2 de juny 2018
9 de juny 2018

14 de Setembre 2017: Reunió inici de temporada (CC Bellvitge El Gornal)
11 de Novembre de 2017: Cross Escolar (Circuit de la Feixa Llarga)
30 de Novembre de 2017: Assemblea del CELH (Centre d’Estudis Joan XXIII)
26 de Maig de 2018: 37ª Diada de l’Esport Escolar (Zona Esportiva Feixa Llarga)
1 de Juny de 2018: Cloenda Jove i 3r Premi Juan A. Bastante.
10 de febrer, 28 d’abril i 19 de maig: Jornades de recuperació de partits.
2 i 9 de juny: Fases finals d’esports col·lectius.
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2.5.

PREUS D’INSCRIPCIÓ*
Entitat Nova
Per cada equip
Entrenador

30 €
10 €
20 €

Esportista (fins Cadet)
Esportista Juvenil
Esportista Júnior/Jove

15 €
17 €
65 €

* L’augment de preus en les llicències per esportistes son deguts a
l’aplicació de la normativa que fa referència a la llicència compartida i que la
UCEC instaura obligatòriament a tot el territori català.
*S’incrementarà el preu d’inscripció a tots aquells esportistes que participin
en qualsevol de les fases de la Competició del CEEB en funció de les seves
tarifes.
Els equips juvenils, júniors i joves hauran d’abonar un dipòsit de 100 € al realitzar la
inscripció.

PREUS DE TUTORS DE JOC
Educació Infantil
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Jove
Femení F7

FUTBOL SALA
6€
8€
8€
8€
9€
9€
11 €
13 €
16 €

FUTBOL 7
8€
9€
9€
9€
20 €*

BÀSQUET
6€
16 €*
18 €*
18 €*
18 €*
22 €*
22 €*
26 €*
32 €*

VOLEIBOL

8€
9€
9€
10 €
10 €

22 €*

* NOMÉS PAGA L’EQUIP LOCAL

2.6.

RESUM DE NORMATIVES

A.

PARTICIPANTS

 La inscripció dels participants es realitzarà mitjançant la inscripció directa dels
esportistes i entrenadors al programa informàtic Zènit.
 Els jugadors i delegats han de tenir la seva fitxa (correctament omplerta i
amb foto), i estar inscrits al tríptic del seu equip, que proporcionarà el
programa Zènit de forma automàtica una vegada tots els jugadors estiguin
inscrits en els equips corresponents. Ambdós documents s’han de presentar
als partits. Tot esportista que no presenti fitxa, haurà de mostrar el seu DNI.
En cas contrari, no podrà disputar el partit.
 En esports organitzats conjuntament amb el CEEB, els equips hauran de presentar
el full d’equip, on es mostrin totes les dades dels esportistes i tècnics, i que serà
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d’obligatòria presentació als partits. Aquest full s’obtindrà mitjançant l’aplicatiu
informàtic de la competició del CEEB.
 Es podran alinear tants jugadors de la categoria immediatament inferior com es
desitgin, però no d’una mateixa categoria d’un equip A a B i sí a l’inrevés, sempre i
quan estiguin en diferents grups. No es podran alinear jugadors de l’equip B a
l’equip A si els primers es troben en un nivell superior.
B.

AJORNAMENT DE PARTITS

 El termini per ajornar un encontre és el dimarts abans del partit, fins les
20h. Fora d’aquest suposarà un cost que incrementarà segons el dia
d’ajornament; sent de 20€ si l’ajornament es fa dimecres, i de 30€ si es fa dijous.
Divendres ja no es podran fer ajornaments de cap tipus. En cas de no poder
disputar el partit, es donarà per perdut a l’equip infractor aplicant-se la sanció
especificada a l’article corresponent de la normativa dels JJEE. Si un partit ajornat es
disputa entre setmana, l’equip que el va ajornar haurà de fer efectiu a l’àrbitre un
pagament extra de 5€ en concepte de despeses de desplaçament.
 El full d’ajornament s’haurà de presentar degudament omplert, amb les dades
d’ambdós responsables dels equips (Nom i DNI) per tal que hi hagi confirmació.
Sempre que sigui possible, s’haurà d’especificar el dia i hora en què es disputarà el
partit, i s’haurà de fer arribar per correu electrònic o de forma presencial. En cap cas
s’acceptarà un ajornament per telèfon.
 Els partits s’hauran de recuperar abans del final de la volta corresponent.
En cas que els dos equips no es posin d’acord, el Comitè de Competició serà
l’encarregat de posar dia, data i hora a aquest partit.
C.

SUSPENSIÓ PER PLUJA

 En cas de pluja una hora abans del partit, a les pistes esportives descobertes
s’hauran de presentar els entrenadors o delegats dels equips amb les
llicències dels jugadors, (a excepció de Futbol 7, on s’hauran de presentar també
els jugadors).
 Una vegada confirmada la suspensió del partit, els equips hauran d’abonar al
Tutor de joc 1,5€ cadascun (3€ l’equip local en cas que sigui un partit de bàsquet,
Futbol 7 Infantil o Femení, o de la competició del CEEB). El dia que es recuperi el
partit, s’abonarà el preu d’arbitratge normal, sense complement addicional.
 En cas que la suspensió es produeixi una vegada començat el partit, s’ha d’intentar
arribar a un acord entre els dos equips per tal de jugar el més aviat possible. En cas
que així sigui, l’àrbitre ho farà constar a l’acta del partit.
 En cas de dubte sobre la suspensió del partit, la decisió final sempre
correspondrà a l’àrbitre.
 El dia que es recuperi el partit serà una continuació del suspès i, per tant, seguirà
amb el marcador que hi havia en el moment de la suspensió. D’altra banda, no podrà
participar cap jugador que no estigui inscrit a l’acta del partit inicial.
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D.

MATERIAL I INDUMENTÀRIA

 Els equips han d’anar perfectament uniformats, tant en referència a la samarreta
com als pantalons. A més, la numeració de les samarretes ha de ser
perfectament visible. A partir de la 3ª jornada, l’àrbitre farà constar a l’acta
qualsevol incidència sobre aquest tema per a que el Comitè de Competició actuï. A
més, l’àrbitre podrà no permetre la participació d’un jugador al partit si
considera que dificulta la seva tasca. En cas d’igualtat en els colors de l’equipament,
haurà de canviar d’uniforme l’equip local.
 És obligatori a tots els esports d’equip que tots dos conjunts portin pilota als
seus encontres.
E.

INCIDÈNCIES DE LA JORNADA

 Les incidències que es produeixin durant la setmana, i que afectin tant a
l’hora com a la instal·lació d’un partit, s’anunciaran als equips mitjançant un
missatge de mòbil o WhatsApp al número de telèfon del responsable de
l‘entitat corresponent. A més, els dijous es publicarà a la web del CELH la relació de les
incidències i canvis d’horari de la jornada.
 En cas de produir-se qualsevol incidència important dissabte al matí, podreu
comunicar-vos amb el CELH al número 605.91.39.67, en horari de 8 a 14:30h.
F.
CLASSIFICACIÓ EN VALORS
 Per primer cop introduirem a les nostres classificacions un aspecte com és el dels
valors que es transmeten a partir de l’esport escolar.
 A partir del mes de gener i a partir dels fulls d’observació que presentaran els
tutors de joc de la competició establirem unes classificacions paral·leles a les assolides
esportivament i que donaran peu a establir qui seran els guanyadors dels primers
premis ELS VALORS A L’ESPORT que atorgarà el Consell Esportiu a Final de
Temporada.
G.
FASES FINALS
 Una de les novetats de la temporada 2017-18 serà la creació de les fases finals
d’esports d’equip, que es disputaran els caps de setmana del 2 i 9 de juny de 2018 en
format de Final a quatre.
 La condició per jugar aquestes fases finals respondrà a criteris esportius i segons
classificació en valors. La decisió de determinar els participants en les fases finals
correspondrà sempre al CELH.

2.7.

ASSEGURANCES

El protocol d’assegurances es definirà al llarg de la primera quinzena de setembre i
estarà a l’abast de tothom a la nostra plana web www.cehospitalet.org.
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3.

PROMOCIÓ ESPORTIVA

3.1.

INICIACIÓ ESPORTIVA

El programa d’Iniciació Esportiva, que es divideix en 2 etapes, Petits (de 3 a 5
anys) i Grans (de 6 a 9 anys) està especialment indicat pels infants d’Educació Infantil
i del primer cicle, i segon, cicle de Primària. Aquest programa es realitza sota la
coordinació del CELH des de la temporada 2001-02 a totes les escoles públiques que
així ho desitgin. La quota que ha de pagar cada alumne al mes és de 17 euros. El
primer mes d’activitat cal afegir els 15€ d’inscripció i assegurança. Cada grup tindrà
entre un mínim de 8 i un màxim de 15 nens o nenes. L’activitat es desenvolupa de
l’octubre al maig. De gener a maig de 2017 l’Ajuntament de L’Hospitalet garantirà,
amb un subvenció específica, la creació d’un grup d’Iniciació Esportiva a cadascun dels
dotze centres de Primària que pertanyen al Pla Educatiu d’Entorn.

3.2.

LLIGA D’AMPA

El CELH organitzarà la 7a edició de la lliga d’AMPA de futbol sala, per majors
d’edat. La condició per participar és ser pare/mare d’un/a nen/a de l’escola o entitat.
En cas contrari, l’edat mínima per participar és de 27 anys. Els centres hauran de
realitzar una petició amb l’horari de joc, de dilluns a dijous, a partir de les 19:30h, així
com la seu de competició que normalment haurà de ser la pròpia escola o institut. El
cost d’inscripció per jugador serà de 65€. A més, s’haurà d’abonar una quota de 10€
per equip i el cost de l’arbitratge serà de 20€ per partit. El reglament específic es
lliurarà quan es confirmin els calendaris de lliga.

3.3.

SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS

A.

COORDINACIÓ i ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

El CELH ofereix als centres educatius de L’Hospitalet, mitjançant la signatura d’un
conveni de col·laboració, la possibilitat de realitzar la coordinació directa de la seva
activitat esportiva extraescolar. Aquestes activitats inclouen els esports col·lectius, els
individuals, el programa d’Iniciació Esportiva, ioga, zumba i l’organització de
casals/campus esportius.
Des de el CELH es coordina actualment 30 centres, on es realitzen 15 modalitats
esportives diferents, sota la direcció dels responsables de Promoció del CELH, Mariano
García, David Trujillo i Andrés Barranco. Es realitzen reunions al començament de
temporada i, periòdicament, es fa un seguiment i atenció especialitzada amb monitors,
AMPAS i professors d’educació física, per detectar problemes i interactuar.
La quota que ha de pagar cada alumne al mes és de 17 euros per dos dies
d’activitat a la setmana. El primer mes d’activitat cal afegir els 15€ d’inscripció i
assegurança que es fa a cada participant. Cada grup tindrà entre un mínim de 8 i un
màxim de 15 nens o nenes (en esport d’equip el màxim es de 12). L’activitat es
desenvolupa des de l’octubre fins al maig (inclòs). Si un grup només fa activitat un dia,
la quota serà de 11 euros.
Aquest servei inclou la contractació de monitors, l’assessorament i la
coordinació general, tant la part administrativa (inscripció, fitxes, tríptics, gestió
de l’assegurança, tramitació d’accidents, contractació...) com de gestió (canvis o
ajornaments de partits, distribució de material, baixes de monitors, substitucions per
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malalties...). Cada mes el Consell facturarà a les AMPA les quotes dels nens (que
prèviament haurà l’AMPA a les famílies).
CASALS: Aquest juliol 2017 el Consell ha gestionat casals i campus esportius a quatre
escoles: La Carpa, Busquets i Punset / Ausiàs March, La Marina i Josep Janés. És un
servei que s’ofereix des del departament de promoció per tal de col·laborar amb els
centres que tinguin aquesta necessitat.
B.

AJUTS

El Consell destina per la participació en Jocs Escolars així com pel seu comportament i
serietat en la competició uns diners en material esportiu a les escoles de la ciutat amb
l’objectiu de que disposin de més mitjans pel foment de l’esport escolar i els
seus valors.

