
 

 

 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2020-2021 
 
 

1. Participants. 
 
Poden participar als Jocs Escolars tots els nois i noies que representin a centres d’ensenyament, clubs, 
associacions esportives i altres entitats i organismes legalment constituïts, d’acord amb els esports i 
categories convocades. 
 
 
2. Categories i edats. 

                 categoria      nascuts/des als anys 
Prebenjamí 2013-2014 

Benjamí 2011-2012 
Aleví 2009-2010 

Infantil 2007-2008 

Cadet 2005-2006 

Juvenil 2003-2004 

    

3. Nivells de competició. 
Sempre que es consideri necessari pel tal d’aconseguir els objectius dels JEE del Maresme, i sempre en 
benefici dels participants, de la seva formació i progressió esportiva, es podrà establir nivells  de 
competició. Els nivells de competició únicament diferenciaran els participants pel seu nivell esportiu. 
Quan s’estableixin nivells de competició, el nivell “A” sempre serà el superior, i el nivell “B” sempre serà 
l’inferior. Un mateix esportista no podrà canviar de nivell durant la temporada. 
 

4. Condicions de participació i documentació. 
Per participar en els Jocs Esportius del Maresme és imprescindible: 
 

 Fer la inscripció dels equips a través de l’aplicatiu Playoff 
 

 Tramitar el Carnet d’esportista i l’afiliació a l’assegurança que garanteixi l’assistència 
sanitària, les indemnitzacions i la responsabilitat civil adequada als riscs que comporti 
l’activitat, segons la Llei de l’esport.  

 
Documentació que cal per poder tramitar el carnet d’esportista: 
 

1. Tramitació informàtica amb el programa Playoff 

2. Una fotografia de carnet obligatòriament introduïda al programa informàtic. 

3. Full de protecció de dades degudament cumplimentat i signat per l’interessat  o en cas de 
menors d’edat, pel pare/ mare/ tutor legal. 

 

La data límit d’inscripció d’equips serà el 15 d’octubre, els equips que es presentin fora de 
termini hauran d’esperar al començament de la segona fase per poder participar.       
 

 
 



 

 

 
5. Preus i quotes. 
El preu d’inscripció d’equip serà de 90 €, i els equips de fora de l’àmbit del Consell Esportiu del 
Maresme que vulguin participar, podran fer-ho abonant una quota d’inscripció de 125 €. 
 
Les inscripcions dels esportistes i equips no seran vàlides fins que s’hagi fet efectiu l’ingrés de les quotes.  
 
En totes les competicions d’àmbit local o comarcal, tant en esports d’equip com individuals, és 
obligatori disposar des del primer dia de la competició de l’assegurança mèdica esportiva, així 
com del carnet d’esportista amb els següents preus: 
 
 

ESPORTISTA  (fins a 18 anys) 15 € 

ENTRENADOR / DELEGAT 16 € * 

TUTOR DE JOC   8 € * 

VOLEIBOL LLEURE 25 € 

Altres assegurances  A consultar 
 

 
*El cost de les llicències i assegurances de tècnics, delegats i tutors és 0 (subvencionat curs 20-21) 

 
 
 
 
 

 
 

Manifest a favor  dels valors formatius de l’Esport Escolar 
 
El Consell Esportiu del Maresme defensa, per damunt de qualsevol altre aspecte, la vessant educativa de 
l’esport escolar. Per aquest motiu, us demanem, que la vostra escola / entitat i els seus components 
(professors, entrenadors, delegats, pares i esportistes) es comprometin a: 
 

 Difondre, valorar i cercar l’assoliment dels valors per sobre dels resultats esportius. 
 Utilitzar la pràctica esportiva com un element de formació. 
 Respectar les normatives i reglaments dels diferents esports. 
 Vetllar pel Joc Net, els comportaments esportius i el respecte als contraris. 
 Gaudir de l’esport i de tots els valors que deriven de la seva correcta pràctica. 

 
 

 


