
 

 
COMUNICAT CEM: TUTORS DE JOC D’ESPORTS D’EQUIP 

 
A  l’atenció dels coordinadors i designadors de Tutors de Joc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al 
Maresme (associacions, entitats, ajuntaments...) 
 
Benvolguts/des,  
 
Tal i com marca la resolució PRE/2862/2021, d’Esport Escolar de Catalunya, publicada al DOGC Núm. 
8511, amb data  28 de setembre de 2021: Les fases locals, comarcals o intercomarcals dels Jocs Esportius 
Escolars seran convocades, organitzades i executades pels consells esportius, en nom i sota la supervisió 
del Consell Català de l'Esport, i amb la coordinació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 
Les Tutores i Tutors de Joc són una peça clau i del tot imprescindibles en les competicions d’esport 
escolar. Aquesta figura està sotmesa a una sèrie de normatives d’obligat compliment que resumim a 
continuació: 
 

1. Han d’estar obligatòriament en possessió de la corresponent llicència i assegurança d’esport 
escolar. La Junta Directiva del CEM, va decidir la seva gratuïtat per tots els Tutors de Joc per 
aquest curs 2021/2022. La tramitació del Carnet d’Esportista, va a càrrec de l’òrgan de designació 
corresponent a cada tutor (municipi, entitat, associació...). 

 
2. Els tutors han de fer arribar les actes directament al Consell Esportiu del Maresme, amb els 

formularis corresponents i disponibles a la pàgina web, abans de les 12:00 hores del dilluns 
posterior al partit. Aquests formularis únicament els poden omplir els tutors i fan referència a 
l’acta del partit i al document de valors. 
 

3. Els Tutors i Tutores de Joc, de les competicions comarcals (voleibol, futbol sala, futbol 7) han 
d’anar obligatòriament uniformats amb la roba i els logotips del Consell Català de l’Esport i del 
Consell Esportiu del Maresme. El CEM lliura gratuïtament els uniformes a tots els tutors, un cop 
realitzada la formació corresponent.  
 

4. Les entitats, municipis i associacions que no tinguin les Tutores i Tutors de Joc, tramitats i 
uniformats tenen un termini fins el 18 de novembre (inclòs) per regularitzar la situació; passada 
aquesta data, qualsevol partit dirigit amb un Tutor fora de normativa serà considerat anul·lat i 
l’equip local declarat responsable amb la pèrdua de l’encontre. 

 
 
 
La voluntat és que la temporada 2022/2023, totes les Tutores i Tutors de Joc de les competicions dels 
JEEC, depenguin directament d’un únic òrgan comarcal de designació. En aquest sentit, durant el present 
curs s’anirà treballant per assolir aquest objectiu. 
 


