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1. DADES GENERALS

Consell Esportiu L’Hospitalet

Adreça: C/ Digoine, 29 – 08901 L’Hospitalet

Telèfon: 93.402.60.70

Adreça Electrònica: cehospitalet@cehospitalet.org

Adreça Esports d’equip: esportsequip@cehospitalet.org , jgarcia@cehospitalet.org

Horari d’oficina: De 9:30 a 14h i de 15:30 a 20h de dilluns a divendres.

2. 46 JOCS ESCOLARS DE L’HOSPITALET

2.1. ESPORTS CONVOCATS

ESPORT CATEGORIES
1. Bàsquet PB, B, A, I, C, J, Jr., Joves
2. Trobades de Bàsquet M, PB
3. Cross PB, B, A, I, C, J i Solidària
4. Escacs B, A, I, C, J
5. Esport Dansa M, PB, B, A, I, C, J
6. Futbol 7 M, PB, B, A, I, C, J
7. Futbol 11 C, J
8. Futbol Sala PB, B, A, I, C, J, Jr., Joves
9. Trobades de Futbol Sala M

10. Gimnàstica Aeròbica PB, B, A, I, C, J
11. Gimnàstica Rítmica PB, B, A, I, C, J
12. Gimnàstica Artística PB, B, A, I, C, J
13. Iniciació Esportiva PB, B
14. Judo B, A, I, C, J
15. Karate B, A, I, C, J
16. Natació PB, B, A, I, C, J
17. Tennis Taula A, I, C, J
18. Voleibol B, A, I, C, J, Jr.

3

GUIA DELS 46 JJEE DE L’H

Abreviatures: M: Mini (Educació Infantil); PB: Pre-Benjamí; B: Benjamí; A: Aleví; I: Infantil; C: Cadet; J: Juvenil;
Jr: Junior

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 15 d’octubre de 2022 comença la 46ª edició dels Jocs Escolars de L’Hospitalet, una

competició on poden participar tots els infants en edat escolar de la ciutat a qualsevol de les

divuit 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.

mailto:cehospitalet@cehospitalet.org
mailto:esportsequip@cehospitalet.org
mailto:jgarcia@cehospitalet.org
http://www.cehospitalet.org/


2.2. CATEGORIES I ANYS DE NAIXEMENT

CATEGORIA ANYS
Educació Infantil (Mini) 2017 – 2018
Pre-Benjamí 2015 – 2016
Benjamí 2013 – 2014
Aleví 2011 – 2012
Infantil 2009 – 2010
Cadet 2007 – 2008
Juvenil 2005 – 2006
Júnior 2001 a 2004
Joves ≥ 2000

2.3. PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Futbol 7, Futbol Sala, Bàsquet Mixt i Voleibol Mixt

1a Fase: Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2022.

2ª Fase: Segons circular “Desenvolupament de les competicions”, que es publicarà al

desembre.

Equips participants al CEEB – Més informació a www.ceeb.cat

2.4. CALENDARI ESPORTIU 2022 – 2023

1ª Jornada 15 d’octubre 2022 16ª Jornada 25 de febrer 2023
2ª Jornada 22 d’octubre 2022 17ª Jornada 4 de març 2023
3ª Jornada 29 d’octubre 2022 18ª Jornada 11 de març 2023
4ª Jornada 5 de novembre 2022 19a Jornada 18 de març 2023
5ª Jornada 12 de novembre 2022 20ª Jornada 25 de març 2023
6ª Jornada 19 de novembre 2022 21ª Jornada 1 d’abril 2023
7ª Jornada 26 de novembre 2022 22ª Jornada 15 d’abril 2023
8ª Jornada 3 de desembre 2022 23ª Jornada 22 d’abril 2023
9ª Jornada 17 de desembre 2022 24ª Jornada 29 d’abril 2023
10ª Jornada 14 de gener 2023 25ª Jornada 6 de maig 2023
11ª Jornada 21 de gener 2023 26ª Jornada 13 de maig 2023
12ª Jornada 28 de gener 2023 27ª Jornada 20 de maig 2023
13ª Jornada 4 de febrer 2023 28ª Jornada 27 de maig 2023
14ª Jornada 11 de febrer 2023 Finals a 4 3 de juny 2023
15ª Jornada 18 de febrer 2023 Finals a 4 10 de juny 2023

Les dates poden patir modificacions segons els dies festius.

DIES I HORES DE JOC: Divendres tarda de 17:45 a 21h i dissabte de 9 a 14h. Qualsevol excepció

ha de ser primer consultada amb el CELH.
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2.5. PREUS D’INSCRIPCIÓ*

Entitat Nova 30 € Esportista (fins Cadet) 15 €
Per cada equip 10 € Esportista Juvenil 17 €
Entrenador 20 € Esportista Júnior/Jove 65 €

*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.

Tot i no estar separat en el preu de la llicència, cal remarcar que hi ha dos conceptes:

1) Inscripció a les competicions:

• 10€ fins la categoria cadet

• 12€ categoria juvenil

• 25€ categories Júnior i Joves

• 15€ entrenadors/es i delegats/des

2) Mutualitat (pendent de confirmació, preus orientatius)

• 5€ fins la categoria Juvenil i entrenadors/delegats

• 40€ categories Júnior i Joves

En el moment d’inscriure als vostres esportistes al programa Playoff automàticament estan

donats d’alta a la companyia asseguradora i, per tant, la despesa generada per aquest

concepte s’haurà de facturar obligatòriament

Els equips juvenils, júniors i joves hauran d’abonar un dipòsit de 100 € al realitzar la inscripció.
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PREUS DE TUTORS DE JOC

CATEGORIA FUTBOL SALA FUTBOL 7 BÀSQUET VOLEIBOL
Educació Infantil 7 €* 17 € 7 €*
Pre-Benjamí 17 € 19 € 7 €*
Benjamí 17 € 19 € 19 €
Aleví 17 € 19 € 19 € 19 €
Infantil 19 € 21 € 21 € 21 €
Cadet 21 € 23 € 23 € 21 €
Juvenil 23 € 23 € 23 €
Júnior 27 € 27 € 23 €
Jove 33 € 33 €
Femení F7 26 €

* PREU PER EQUIP PARTICIPANT A LES TROBADES
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El pagament de l’arbitratge el realitzarà l’equip local.

A les finals a 4 i jornades de cloenda, el preu del partit pot variar, i tots dos equips

hauran d’abonar el 50% dels drets d’arbitratge.

Preu auxiliar de taula Bàsquet: 12€ (s’ha de demanar amb antelació suficient al

CELH).
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Quan els partits ajornats es juguin entre setmana (de dilluns a dijous), l’entitat que ha

realitzat l’ajornament haurà d’assumir un pagament extra de 5€ al Tutor de Joc en concepte de

desplaçament.

Si un partit ajornat es juga divendres a la tarda o dissabte al matí, l’equip que va ajornar el

partit no haurà d’assumir els 5€ de desplaçament, amb el que la tarifa serà la mateixa que en

una jornada normal.

Els centres i entitats, per tal de facilitar les designacions dels Tutors de Joc, hauran de posar

horaris consecutius, sense que quedi cap horari buit entre partits.

Si el Tutor de Joc arriba amb el partit començat, només s’haurà d’abonar el percentatge de

partit que hagi realitzat a partir del moment que arriba i fins que finalitza.

2.6. FASES DE COMPETICIÓ

1ª FASE*

Dues opcions d’organització, segons número d’inscripcions:

1) amb grups de 5 o 6 equips, a doble volta (10 jornades).

2) amb grups de 7 o 8 equips, a una volta (7 jornades).

La formació dels grups es realitzarà mitjançant un sorteig. Els centres o entitats que tinguin dos o

més equips en una mateixa categoria no jugaran al mateix grup.

Si un equip es dona d’alta a la competició una vegada ha començat, haurà de recuperar els

partits pendents fins jugar, com a mínim, una volta.
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2ª FASE*

Dues opcions d’organització, segons número d’inscripcions:

1) amb grups de 7 o 8 equips, a doble volta (14 jornades).

2) amb grups de 9 o 10 equips, a doble volta (18 jornades).
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La formació dels grups es realitzarà en funció de la classificació obtinguda en la

primera fase, amb l’objectiu de formar els grups més igualats possible. Els centres o

entitats que tinguin dos o més equips en una mateixa categoria i que no vulguin

coincidir en el mateix grup, hauran de fer una petició per escrit al Comitè de

Competició.

*La organització de la competició es reserva la opció per fer els canvis que consideri

oportuns en funció del número d’equips que s’hagin inscrit en una determinada categoria.

Si hi ha algun equip que es dona d’alta per disputar únicament la segona fase, no jugarà al

Grup A.

FASES FINALS 

Les fases finals es disputaran els dies 3 i 10 de juny de 2023.

La condició per jugar les fases finals respondrà a criteris esportius. La disputaran els quatre

equips millor classificats del grup A en format de Final a 4 (semifinals i final). Tot i així, la

decisió de determinar els participants en les fases finals correspondrà sempre al CELH. Tots 4

equips rebran un trofeu.

2.7. RESUM DE NORMATIVES

A. ESPORTISTES

• La inscripció dels participants es realitzarà mitjançant la inscripció directa dels esportistes

i entrenadors al programa informàtic Playoff.

• Els participants han de tenir les seves llicències, que proporcionarà el programa Playoff

de forma automàtica, una vegada tots els jugadors/es estiguin inscrits en els equips

corresponents. Les llicències (full sencer, sense retallar i amb l’encapçalament on

s’especifica l’equip i la categoria) s’han de presentar al Tutor de Joc abans de començar

el partit corresponent. En cas contrari, no podrà disputar el partit.

• En esports organitzats pel CEEB, els equips hauran de presentar el mateix full d’equip, on

es mostrin totes les dades dels esportistes i tècnics, i que serà d’obligatòria presentació

als partits. Aquest full s’obtindrà mitjançant l’aplicatiu informàtic de la competició del

CEEB (també el Playoff).

• Si un equip no presenta el full de llicències, no podrà jugar el partit, i es considerarà com a

Equip No Presentat, i s’aplicarà la sanció corresponent segons article de la Normativa

General del CELH.
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• Al Futbol Sala i Futbol 7, l’acta serà digital. L’acta dels partits es penjaran a

l’apartat Resultats i Classificacions de la pàgina web.

• En tots els esports s’acceptarà la inscripció en l’acta del partit de qualsevol

jugador, sempre i quan no s’hagi superat el 50% del temps de joc (podrà

incorporar-se al descans del partit). El jugador incorporat haurà de complir les

normes d’alineació, sense excepció.

• Es podran alinear tants jugadors d’una categoria immediatament inferior com es

desitgin en la immediatament superior. Equips de mateixa categoria no poden alinear

d’un equip A a B (i successius), i sí a l’inrevés, sempre i quan estiguin en diferents

grups.

• Si una entitat té dos equips en el mateix grup, i compta amb un tercer equip a un grup

inferior, podrà pujar jugadors amb la condició que, una vegada hagi pujat a un dels dos

equips, no podrà jugar a l’altre. Exemple: Un jugador de l’equip “C” puja a jugar amb el

“A”, no podrà fer-ho amb el “B” en successives jornades, sempre haurà de pujar amb el

“A”(sí podrà continuar jugant amb normalitat al seu equip d’origen, en aquest cas el

“C”).

• Cada equip pot comptar amb un esportista d’un any superior al corresponent a la

categoria, sempre i quan aquesta entitat no compti amb un equip de la categoria

superior a la que correspondria el jugador per edat. Si el jugador/a d’edat superior

pertany a una entitat, o bé a un centre però no és repetidor, no podrà participar a

les fases de sector ni a la final de Catalunya.

• En cas que el centre o entitat no tingui equips de categoria superior, haurà de demanar

al Comitè de Competició la possibilitat d’incloure jugadors en l’equip de categoria

inferior. Si el Comitè ho accepta, podrà jugar però el seu equip jugarà la competició

sense que els seus resultats tinguin influència en la classificació oficial (FdC: Fora de

Classificació), i no podrà participar a la final a 4 ni a les fases territorials.

B. TÈCNICS

És obligatori que cada equip presenti una llicència de tècnic. Aquest entrenador/a no pot

representar més de 3 equips al mateix club.

La temporada 2022/23, per tramitar qualsevol llicència de tècnic/a als Jocs Escolars, és

obligatori que aquest/a tingui titulació esportiva mínima (Inscripció al ROPEC). .
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C. DELEGATS

La figura del delegat/da està reservada als ajudants d’entrenador. No es una figura

obligatòria però si recomanable.

Les seves tasques no seran les de l’entrenador tot i que podria substituir-lo puntualment

(com a màxim 3 partits al llarg de la temporada).

D. AJORNAMENT I CANVI 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 dimarts a partir de les 20h, 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.

• El termini per fer un canvi d’hora d’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 15€ si es fa dimecres a partir de les 9h, i de 25€ si es fa dijous. Divendres ja no es

podrà fer cap canvi.
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• Un equip podrà ajornar un total de 2 partits si la competició és a dues voltes, i 1 partit si la

competició és a una volta.

• 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.

• Si un partit ajornat es disputa entre setmana, l’equip que el va ajornar haurà d’abonar un

pagament extra de 5€ en concepte de despeses de desplaçament.

E. 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).



• 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 la resta del partit el més aviat

possible. En cas que així sigui, el Tutor de Joc ho farà constar a l’acta del partit. L’equip

local haurà d’abonar la part proporcional segons el moment de la suspensió (1/4, 2/4, ¾

del preu, etc.).

• En cas de dubte sobre la suspensió del partit, la decisió final sempre correspondrà al

Tutor de Joc.

• En cas que el CELH emeti una comunicació oficial suspenent la jornada, no serà

necessària la presència de jugadors, entrenadors ni tutors de joc a les pistes de joc.

• 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. Només podran alinear-se els

jugadors que estaven inscrits a l’acta el dia que es va produir l’imprevist i que no hagin

estat expulsats ni desqualificats.
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Excepció: Un jugador que no va participar al partit suspès podrà fer-ho en el de
recuperació si el partit es va suspendre abans del descans, però haurà de complir la
normativa d’alineació sense excepció. La situació tècnica i les faltes acumulables seran les
mateixes en aquest nou començament.

• Una vegada confirmada la suspensió del partit, l’equip local haurà d’abonar 3€

en concepte de desplaçament. El dia que es recuperi el partit, aquest serà

assignat, sempre que sigui possible, al mateix Tutor de Joc, i s’abonarà el preu

d’arbitratge normal, sense complement addicional.

F. MATERIAL I INDUMENTÀRIA

• Els equips han d’anar perfectament uniformats, tant en referència a la samarreta com

als pantalons. 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.

• La numeració oficial als esports d’equip serà la següent:

Futbol 7, Futbol Sala i Voleibol: De l’1 al 99.

Bàsquet: 0, 00 i de l’1 al 99.

La numeració de les samarretes ha de ser perfectament visible. Al Bàsquet i al Voleibol, els

equips hauran de portar el número també a la part de davant de la samarreta.
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Com a principal novetat de la temporada 2022-23, el Consell Esportiu lliurarà de forma

gratuïta una pilota oficial per equip inscrit a tots els centres i entitats que estiguin al

corrent de pagament de la temporada 2021-22.

Al mes de setembre, s’informarà a tots els equips sobre el procediment per obtenir les

pilotes oficials.

G. 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 correu electrònic emès pel

programa Playoff, i que s’enviarà al responsable de l‘entitat corresponent. A més, els

dijous s’enviarà per correu electrònic i 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.

És obligatori a tots els esports d’equip que tots dos conjunts portin pilota oficial del

Consell Esportiu als seus partits. En cas contrari, el Tutor de Joc farà un informe al

Comitè de Competició.

H. CLASSIFICACIÓ EN VALORS

• Per cinquè any introduirem a les nostres classificacions un aspecte com és el dels valors

que es transmeten a partir de l’esport escolar.

• Els Tutors de Joc seran els encarregats d’omplir amb 0, 1 i 3 punts, a cadascun dels

diferents indicadors de cada agent que forma part d’un partit de Jocs Escolars. Aquests

són els Jugadors/es, Entrenadors/es i Familiars.

• A la classificació que es publica a la web, s’especifica, entre parèntesi, els punts de

valors al costat de l’anotació de cada equip. I a la classificació es pot consultar la

puntuació total en valors.

• A partir de la puntuació 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 premis ELS VALORS A L’ESPORT que atorgarà el

Consell Esportiu a la Festa dels Valors.

2.8. 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.

http://www.cehospitalet.org/


2.9. ESPORT INDIVIDUAL

Els esports individuals, molt diferents entre si, tindran una normativa especifica que es

publicarà durant els primers mesos de la temporada. Aquestes normatives inclouran

tota la informació imprescindible per tal de gestionar les inscripcions dels esportistes i

tècnics, a més de les jornades previstes, el reglament i altres dades d’interès.
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3. FORMACIÓ 

Des de la seva creació, el Consell Esportiu de l’Hospitalet ha tingut molt present la formació
dels seus monitors, tutors de joc, tècnics i col·laboradors. Entenem que només les persones
que estan ben preparades poden transmetre els valors i les aptituds esportives que sempre
busquem en totes les nostres disciplines. Per aquest motiu, l’entitat organitza, regularment,
diferents cursos i tallers per tal d’augmentar el nivell de formació de tot el nostre personal.

3.1. TÈCNICS

El Consell Esportiu, després de l’acord amb l’escola catalana de l’esport ha dut a terme els cursos

SUPERCIATE (ampliació de continguts dels ja existents Cursos CIATE) amb un bloc específic de

Gestió de petites entitats esportives, una Càpsula de primers auxilis i un període de 150 hores

de pràctiques. Aquesta formació dona accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de

Catalunya (ROPEC). Per tal de poder participar en aquest curs, els alumnes hauran d’haver

complert els 16 anys i disposar del certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent a nivell

acadèmic.

3.2. DELEGATS

Amb el projecte “A L’Hospitalet tothom suma”, des del Consell Esportiu es realitza Formació

gratuïta a persones amb discapacitat intel·lectual, per integrar-los com a ajudant de Monitor/a

esportiu en equips participants als Jocs Escolars.

Totes les escoles i entitats esportives que vulguin adherir-se al Projecte, poden sol·licitar

informació a través de l’adreça de correu cehospitalet@cehospitalet.org.

Oportunament es comunicarà als centres, entitats i esportistes implicats la publicació de les

diferents normatives d’esport individual.

3.3. TUTORS DE JOC

Durant la temporada, el CELH organitza cursos per a tutors de joc i jutges dels diferents esports,
ja siguin individuals o col·lectius, amb presència als JJEE de l’Hospitalet. Els alumnes amb millor
nota a la part teòrica i pràctica, passen a formar part del planter de Tutors de Joc.

Qualsevol referència al jugador, l’entrenador, el Tutor de Joc, etc. expressada en gènere
masculí, no es pas un signe de discriminació, i s’aplica, naturalment, també en el gènere
femení.

mailto:cehospitalet@cehospitalet.org

