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2 CATEGORIES CONVOCADES 
A l’Olimpíada Esportiva podran participar els/les esportistes nascuts/des en els següents anys: 

 

Categoria Anys de naixement 

ALEVINS 2011 – 2012  

BENJAMINS 2013 – 2014  

 

3 ESPORTS CONVOCATS 
 

ESPORTS D’EQUIP ESPORTS INDIVIDUALS 

Bitlles Catalanes Atletisme 

Hoquei 3 patins Bàdminton 

Futbol sala Escacs 

Futbol 7 Gimnàstica Rítmica 

Minibàsquet Natació 

 Pàdel 

 Tennis taula 

+ 

Ritmes i Balls 
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4 INSCRIPCIONS DELS/LES ESPORTISTES I 
EQUIPS 

4.1 Podran participar tots els/les escolars, nascuts/des els anys 2011, 2012, 2013 i 2014, 
matriculats/ades en centres educatius de les comarques del Camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre. 

L’acceptació dels esportistes en aquesta competició vindrà donada pel seu any de 
naixement.  

 

4.2 No s’acceptarà la participació d’esportistes en aquests supòsits: 

− Esportistes de categoria aleví (anys 2011 i 2012) que demanin participar amb 
equips o competicions de categoria benjamí. 

− Esportistes de categoria superior (nascuts/des l’any 2010 o en anys anteriors). 

− Esportistes nascuts/des després de l’any 2014. 

− Esportistes de categoria benjamí (anys 2013 i 2014) que vulguin participar en 
competicions de categoria aleví, en les modalitats d’esports individuals. 

 

4.3 Es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí (anys 2013 i 2014) que 
participin en equips de categoria aleví en les modalitats d’esports col·lectius i en els 
relleus de natació i/o atletisme. 
 

4.4 Podran participar els escolars que presentin algun tipus de discapacitat física o 
intel·lectual. Sempre i quan, aquests alumnes participin amb la seva corresponent 
categoria per any de naixement (o en tots els supòsits del punt 4.2 i 4.3 d’aquesta 
convocatòria). 

 
4.5 Podran participar, de manera excepcional en les modalitats d’esports col·lectius, els 

escolars nascuts/des l’any 2010, que presentin algun tipus de discapacitat física o 
intel·lectual, sempre i quan el centre educatiu presenti la petició i els informes pertinents.  
 

4.6 Cada esportista i/o equip participant haurà de representar el seu centre educatiu. 

Les inscripcions s’hauran de formalitzar des del propi centre educatiu o l’AFA mitjançant 
el protocol estipulat i dins els terminis establerts. 

 

4.7 Les famílies d’un centre educatiu que desitgin participar en les competicions podran 
realitzar la inscripció directament al Consell Esportiu del Baix Camp dins els terminis 
establerts en aquesta convocatòria, sempre i quan el seu centre educatiu o la seva AFA 
manifestin la intenció de no participar a l’Olimpíada Escolar. 
En aquest supòsit, aquests alumnes: 
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− només podran participar en les modalitats d’esports individuals. 
No se’ls permetrà participar en qualsevol modalitat d’esports col·lectius, en els 
relleus de natació i/o atletisme, en la modalitat de pàdel ni en la modalitat de 
Ritmes i Balls. 

− Podran participar com alumnes del seu centre educatiu però no podran 
representar-lo en els actes oficials.   

 

4.8 Cada esportista només es podrà inscriure com a màxim en dues (2) modalitats 
esportives*, respectant les condicions següents: 

− Com a màxim es podrà inscriure en 1 esport col·lectiu; 
− Com a màxim es podrà inscriure en 1 esport individual. 

*La modalitat de Ritmes i Balls no estarà inclosa a efectes d’aquest punt de la normativa. 

 

4.9 En els esports col·lectius i en les proves de relleus, d’atletisme i natació, els centres 
educatius només podran inscriure 1 equip o relleu per categoria i sexe. 
 

4.10 En totes les categories es permetrà que un/a esportista participi en un màxim de 2 
relleus de natació i/o atletisme. 
 

4.11 Serà obligatori que cada esportista tingui tramitada la llicència esportiva del Consell 
Esportiu de la seva comarca del curs 2022 – 2023.  
Aquesta llicència esportiva serà el document d’identificació obligatori que, els/les 
esportistes, hauran de presentar per participar a les competicions (sense aquest 
document no es permetrà la seva participació). 

 

4.12 Els esportistes dels centres de la comarca del Baix Camp, que no tinguin tramitada la 
llicència esportiva de l’Olimpíada Escolar, l’hauran de tramitar gratuïtament* al 
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP. 

*L’Ajuntament de Reus es farà càrrec d’aquesta despesa. 

 
4.13 Els esportistes dels centres d’altres comarques hauran de tramitar la llicència esportiva al 

Consell Esportiu de la seva comarca, d’acord amb els seus preus i condicions. 
 

4.14 El Comitè organitzador de la 41a Olimpíada Escolar es reserva el dret d’anul·lar 
competicions o proves esportives, si el nombre d’equips o esportistes inscrits/es no arriba 
al mínim que garanteixi un òptim i digne desenvolupament de la competició o prova en 
qüestió. 
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5 LA COMPETICIÓ 
Depenent del nombre d’inscripcions, es realitzaran fases prèvies per tal d’afavorir la màxima  
participació dels esportistes i equips inscrits. 

Els sistemes de competició els decidiran el Comitè Tècnic de la 41a Olimpíada Escolar Reus 2023, 
una vegada es rebin les inscripcions de cada esport i categoria. 

 

5.1 ESPORTS INDIVIDUALS. GENERALITATS 

− Només es permetrà la inscripció d’1 relleu, en les proves d’atletisme i natació, per centre 
educatiu, esport i categoria (Punt 4.9 d’aquesta convocatòria). 

− No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2013 i 2014) participin en 
competicions de categoria aleví, en les modalitats d’esports individuals (Punt 4.2 d’aquesta 
convocatòria). 

− Es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí (anys 2013 i 2014) que 
participin en els relleus de natació i atletisme de categoria aleví (Punt 4.3 d’aquesta 
convocatòria). 
Tanmateix, no es permetrà que esportistes de categoria benjamí que participin en els 
relleus de natació i/o atletisme de la seva categoria, també participin en els relleus de 
natació i/o atletisme de la categoria aleví. 

− Guardons: 

o Medalles pels 3 primers/es esportistes classificats/ades a la classificació esportiva. 

o Diplomes fins el/la 6è o fins el/la 8è esportista classificat/ada a la classificació 
esportiva (segons correspongui al sistema de competició per eliminatòries d’aquell 
esport).  

o Diplomes de participació per a tots/es els/les esportistes. 

 

Els esports individuals de l’Olimpíada Esportiva amb les seves proves seran les següents: 

 

Esport individual Proves convocades 
Màxim d’esportistes o relleus 

per centre educatiu 

ATLETISME  

(PROVES 
INDIVIDUALS) 

Competició individual per categories. 
Masculina i femenina: 

− Salt de llargada 

− Llançament de pilota 200gr 
(benjamí) 

− Llançament de pes 2kg (aleví) 
− 600 m. llisos 
− 60 m. llisos 
− 60m. llisos (prova adaptada) 

Sense límit 
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Esport individual Proves convocades 
Màxim d’esportistes o relleus 

per centre educatiu 

ATLETISME  

(RELLEUS) 

Relleus per categories: 

− Relleus femenins 4x60m;  
− Relleus masculins 4x60m;  
− Relleus mixtos (2 nens i 2 nenes) 

4x60m 

1 relleu benjamí masculí 

1 relleu benjamí femení 

1 relleu benjamí mixt 

1 relleu aleví masculí 

1 relleu aleví femení 

1 relleu aleví mixt 

BÀDMINTON 
Competició individual per categories. 
Masculina i femenina 

Sense límit 

ESCACS 
Competició individual per categories. 
Mixta. 

Sense límit 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA 

Competició individual per categories. 
Masculina i femenina.  

Nivell A (superior) i Nivell B 
Sense límit 

NATACIÓ 

Competició individual per categories. 
Masculina i femenina: 

− Crol (obligatòria) 
− Braça 
− Esquena 
− Crol (prova adaptada) 

Sense límit 

 

 

Per participar a les proves de 
natació cada esportista haurà 

de presentar un certificat 
signat pel/la director/a del 
centre educatiu o per un 

entrenador/a de 2n o 3r nivell 
de natació, que acrediti que 
sap nedar almenys 25 metres 
sense l’ajuda de cap material 

auxiliar. 

Relleus per categories: 

− Relleus femenins 4x25m;  
− Relleus masculins 4x25m;  
− Relleus mixtos (2 nens i 2 nenes) 

4x25m 

1 relleu benjamí masculí 

1 relleu benjamí femení 

1 relleu benjamí mixt 

1 relleu aleví masculí 

1 relleu aleví femení 

1 relleu aleví mixt 

PÀDEL 
Competició per parelles per categories. 
Masculina i femenina 

Sense límit 
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Esport individual Proves convocades 
Màxim d’esportistes o relleus 

per centre educatiu 

TENNIS TAULA 
Competició individual per categories. 
Masculina i femenina 

Sense límit 

 

5.2 ESPORTS COL·LECTIUS. GENERALITATS. 

− Només es permetrà la inscripció d’1 equip per centre educatiu, esport, categoria i sexe 
(Punt 4.9 d’aquesta convocatòria). 

− A excepció de les Bitlles Catalanes, tots els equips MIXTOS (composats per nens i nenes 
sense límit) seran considerats equips MASCULINS. 

− Es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2013 i 2014) participin en 
competicions de categoria aleví del mateix esport (Punt 4.3 d’aquesta convocatòria). 

− Guardons:  

o Medalles pels 3 primers equips classificats/ades a la classificació esportiva. 

o Diplomes fins el 4t equip classificat a la classificació esportiva. 

o Diplomes de participació per a tots/es els/les esportistes. 
 

Els esports col·lectius de l’Olimpíada Esportiva seran els següents: 

 

Esport col·lectiu Competició 
Màxim d’equips per 

centre educatiu 

BITLLES CATALANES 
Competició per equips mixtos (1 nen i 

1 nena) i per categories 
1 equip benjamí 

1 equip aleví 

HOQUEI 3 PATINS 
Competició per equips masculins i 

femenins i per categories.  

1 equip benjamí femení 

1 equip benjamí masculí 

1 equip aleví masculí 

1 equip aleví femení 

MINIBÀSQUET 
Competició per equips masculins i 

femenins i per categories. 

1 equip benjamí femení 

1 equip benjamí masculí 

1 equip aleví masculí 

1 equip aleví femení 
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Esport col·lectiu Competició 
Màxim d’equips per 

centre educatiu 

FUTBOL SALA 
Competició per equips masculins i 

femenins i per categories. 

1 equip benjamí femení 

1 equip benjamí masculí 

1 equip aleví masculí 

1 equip aleví femení 

FUTBOL SET 
Competició per equips masculins i 

femenins i per categories. 

1 equip benjamí femení 

1 equip benjamí masculí 

1 equip aleví masculí 

1 equip aleví femení 

 

5.3 RITMES I BALLS. GENERALITATS. 

− Els/les esportistes dels centres educatius podran participar a la competició de Ritmes i Balls, 
sense que això afecti a la seva participació en altres esports, tant individuals com col·lectius 
(Punt 4.8 d’aquesta convocatòria). 

 

Esport  Competició 
Màxim de grups per 

centre educatiu 

RITMES I BALLS 
Competició per grups mixtes de 2 a 

25 components, amb una única 
categoria. 

Sense límit 

   

5.4 COMITÈ DE COMPETICIÓ. 
El Consell Esportiu del Baix Camp designarà un Comitè de Competició, estament autònom, que 
haurà de vetllar pel correcte desenvolupament de les competicions. Podrà actuar davant la 
presentació de reclamacions o recursos i també podrà actuar d’ofici.  

El Comitè de Competició podrà elevar la proposta de resolució al Comitè Executiu, format per 
un membre de l’Ajuntament de Reus i per un membre del Consell Esportiu del Baix Camp. Les 
resolucions aprovades per aquest Comitè Executiu seran inapel·lables. 

Durant les competicions s’aplicarà la normativa del Comitè de Competició del Consell Esportiu 
del Baix Camp (es poden consultar a la web www.cebc.cat) i les Normes de Disciplina 
Esportiva del Consell Català de l’Esport (es poden consultar a la web www.gencat.cat). 

 

  

http://www.cebc.cat/
http://www.gencat.cat/
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6 PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS CENTRES EDUCATIUS 
(totes les comarques) 

Abans del 22 de desembre de 2022 el centre educatiu s’haurà d’inscriure a l’Olimpíada Esportiva 
a través del formulari web corresponent:   

https://forms.gle/MDf2CHhHmZ6qJhwK6  
 

PAS 1. Llegiu detingudament les instruccions abans de començar a omplir el 
formulari. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MDf2CHhHmZ6qJhwK6
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PAS 2. INTRODUÏU LES DADES DEL CENTRE EDUCATIU.  

 
 

PAS 3. INTRODUÏU LES DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE PER A 
LES COMUNICACIONS (obligatori). Aquesta persona serà la que rebrà totes les 
comunicacions per correu electrònic i serà la persona de contacte en cas d’emergència abans o 
durant les competicions.  

 
 

PAS 4. Indiqueu els esports col·lectius que practicaran els vostres 
equips. Marqueu tantes caselles com equips de cada categoria tingueu. 
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ATENCIÓ!!!  
Si es produeixen variacions abans del 22 de desembre, NO TORNEU A 
ENTRAR LES DADES UNA ALTRA VEGADA. Envieu un correu electrònic a 
l’adreça olimpiada@cebc.cat per demanar qualsevol canvi o notificar 

variacions en les dades del formulari.  

 
PAS 5. Accepteu la normativa, la protecció de dades personals i els drets d’imatge. 

 
PAS 6. Ja podeu enviar el formulari. 
  

mailto:olimpiada@cebc.cat
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7 PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS ESPORTISTES DE CENTRES 
EDUCATIUS DEL BAIX CAMP 

7.1 Abans del 13 de gener de 2023 s’hauran de tramitar les llicències de l’Olimpíada 
Escolar de tots els/les esportistes inscrits.  
Els centres educatius del Baix Camp ho hauran de fer mitjançant l’aplicació web: 
http://triptics.cebc.cat/login.php.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT!!!  
Abans de fer les llicències, assegureu-vos que teniu el següent: 

- Totes les dades dels vostres participants:  

o nom i cognoms; 

o data de naixement; 

o adreça del domicili; 

o número de la targeta sanitària del CATSALUT; i  

o DNI (no obligatori) 

- Fotos individuals a color de cada esportista, en mida carnet, guardades en format JPG 
en una carpeta del vostre ordinador (de 20KB màxim). 

 

ATENCIÓ!!!  
No espereu fins el darrer dia donat com a termini per fer les 

llicències! Demaneu tota la informació als vostres alumnes abans 
de les vacances de Nadal per evitar ensurts innecessaris al mes 

de gener! 

http://triptics.cebc.cat/login.php
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7.2 Els centres educatius disposaran fins el divendres 20 de gener de 2023, per indicar en 
quins esports i en quines proves participarà cada esportista inscrit mitjançant un 
document que us enviarà el Consell Esportiu del Baix Camp amb el llistat dels/les vostres 
alumnes.  
Durant aquest termini addicional no es permetrà la inscripció de nous centres educatius. 

 
 

RECORDEU QUE EL DIVENDRES 13 DE GENER DE 2023 ÉS 
EL DARRER DIA PER INSCRIURE ELS VOSTRES 

ESPORTISTES A L’OLIMPÍADA. 
CADA CENTRE EDUCATIU i/o AFA ÉS RESPONSABLE DE TRAMITAR I PORTAR EL 

SEGUIMENT DE LES LLICÈNCIES DELS SEUS/SEVES ESPORTISTES. 

 

 

Per a més informació sobre les inscripcions dels esportistes i equips podeu enviar un correu 
electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat o trucar-nos al telèfon 977 334 063. 

 
  

mailto:olimpiada@cebc.cat
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8 PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS ESPORTISTES DE CENTRES 
EDUCATIUS D’ALTRES COMARQUES 

8.1 Abans del divendres 13 de gener de 2023 s’hauran de tramitar i d’enviar les 
llicències esportives de tots els/les esportistes inscrits/es, amb el Consell Esportiu de la 
seva comarca.  
Les llicències correctament tramitades s’hauran d’enviar en format digital (o escanejades) 
a l’adreça olimpiada@cebc.cat  
 
 

ATENCIÓ!!!  
No espereu fins el darrer dia donat com a termini per fer les 

llicències! Demaneu tota la informació als vostres alumnes abans 
de les vacances de Nadal per evitar ensurts innecessaris al mes 

de gener! 
 

8.2 Una vegada verificades totes les llicències, els centres educatius disposaran fins el 
divendres 20 de gener de 2022, per indicar en quins esports i en quines proves 
participarà cada esportista inscrit, mitjançant un document que us enviarà el Consell 
Esportiu del Baix Camp amb el llistat dels/les vostres alumnes.  
Durant aquest termini addicional no es permetrà la inscripció de nous centres educatius. 

 

 

RECORDEU QUE EL DIVENDRES 13 DE GENER DE 2023 ÉS 
EL DARRER DIA PER INSCRIURE ELS VOSTRES 

ESPORTISTES A L’OLIMPÍADA. 
CADA CENTRE EDUCATIU i/o AFA ÉS RESPONSABLE DE TRAMITAR I PORTAR EL 

SEGUIMENT DE LES LLICÈNCIES DELS SEUS/SEVES ESPORTISTES. 

 

 

Per a més informació sobre les inscripcions dels esportistes i equips podeu enviar un correu 
electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat o trucar-nos al telèfon 977 334 063. 

  

mailto:olimpiada@cebc.cat
mailto:olimpiada@cebc.cat
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9 ELS CAPITANS I CAPITANES DE CADA 
CENTRE EDUCATIU 

 

Des  de l’Observatori dels esportistes es pretén promoure l’observació, l’avaluació, el debat i la 
concreció de propostes dels propis esportistes i participants, com un element de participació en el 
disseny i gestió de l’Olimpíada Escolar. 

D’aquesta manera es pretén promoure l’observació, l’esperit crític, el debat, la presa de decisions i 
la maduració de propostes en relació a l’organització i als continguts de l’Olimpíada Escolar. 

El grup d’infants que formaran part de l’Observatori participaran a la cerimònia inaugural i de 
cloenda, representant el centre en alguns dels rols reservats en el protocol de l’acte (jurament, 
entrada i enlairament de la bandera Olímpica, recorregut de la torxa, etc.). 

També seran els encarregats i encarregades d’elaborar l’avaluació de l’Olimpíada, recollint les 
opinions dels seus companys/es i analitzant les seves vivències i experiències durant la competició. 

 

L’Observatori estarà format per: 

1. 1 nena i 1 nen de categoria aleví de cada centre educatiu participant. 
Aquests alumnes actuaran com a “capità” i “capitana” de la seva escola i serà 
obligatori que participin en almenys 1 esport col·lectiu o individual de l’Olimpíada 
Esportiva. 

2. Un grup de docents encarregats d’organitzar, dinamitzar i recollir la diagnosi final. 
 

Per designar els dos capitans/es el responsable del centre educatiu haurà de fer arribar el Full de 
designació, amb l’autorització corresponent signada per la família de l’esportista, al Consell 
Esportiu del Baix Camp.  

 

Aquest document es podrà descarregar des de la web de l’Olimpíada Escolar: 

https://olimpiadaescolar.jimdo.com/capitans-es/  
 

  

https://olimpiadaescolar.jimdo.com/capitans-es/


   

 

18 41a Olimpíada Escolar Reus 2023 · Olimpíada Esportiva · Convocatòria 
 Actualitzat: 10 de novembre de 2022 

 
 

10 LA TARGETA VERDA 
 

Durant la 41a Olimpíada Escolar Reus 2023 s’aplicarà la Targeta Verda, el programa del Consell 
Esportiu del Baix Camp i de l’Ajuntament de Reus, que té l’objectiu de premiar les actituds positives 
i de joc net durant la competició. 

Les accions que es duran a terme seran: 

− Aplicar les accions recollides al “Manifest Targeta Verda” que estableix un protocol 
d’actuació i unes normes de conducta durant les competicions, 
de tots els agents: espectadors/es, jugadors/es, tècnics i 
tutors/es de joc, per fomentar el joc net. 

− Distingir amb reconeixements a les accions dels centres 
educatius i/o persones implicades en la 41a Olimpíada 
Escolar Reus 2023 que fomentin els valors positius i cívics de 
l’esport, d’acord amb els informes i graelles d’observació que 
facin arribar els tutors/es de joc i observadors/es de pista de 
cada esport. 

També podrà tenir en compte qualsevol acció, iniciativa, mesura, acte 
o comportament que destaqui per fomentar el joc net durant els dies 
de competició. 

Es valoraran tots els informes, accions i actuacions presentades i es lliuraran diferents 
reconeixements d’acord amb les categories següents: 

1 Reconeixement al centre educatiu que fomenta el joc net i els valors positius de l’esport, en els 
esports col·lectius. 

2 Reconeixement al centre educatiu que fomenta el joc net i els valors positius de l’esport, en els 
esports individuals. 

3 Reconeixement a l’entrenador/a o delegat/ada. 

4 Reconeixement a l’acció més destacada de l’Olimpíada Escolar Reus 2022 
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