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1 DATES  
Dates de la competició: del 6 al 27 de març de 2020 

Data límit d’inscripció: fins el divendres 20 de desembre de 2019, al Consell Esportiu del Baix 
Camp. 
 

DESEMBRE 2019 

 

MARÇ 2020 
DL DM DX DJ DV DS DIU DL DM DX DJ DV DS DIU 

      1       1 
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 
25 24 25 26 27 28 29 25 24 25 26 27 28 29 
30 31      30 31      

 

 
 Últim dia d’inscripció  Competicions esportives  Actes d’inauguració / cloenda 

 

 

2 CATEGORIES CONVOCADES 
Per la 38a Olimpíada escolar Reus 2020 podran participar els esportistes nascuts/des en els 
següents anys: 

 

Categoria Anys de naixement 

ALEVINS 2008 – 2009  

BENJAMINS 2010 – 2011 
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3 ESPORTS CONVOCATS 
ESPORTS D’EQUIP Seus* 

Bitlles Catalanes Plaça Patacada de Reus* 

Hoquei 3 patins Reus Deportiu* 

Minibàsquet 

Reus Deportiu* 

Club Natació Reus Ploms* 

Polilleuger Ciutat de Reus* 

Minihandbol  Polilleuger Alberich i Casas de Reus* 

Futbol sala Pavelló Olímpic Municipal de Reus* 

Futbol 7 
Camps Municipals de La Pastoreta*, Reddis*, Districte 
Vè*, Mas Iglesias*, Estadi Municipal Annex* i C. Pare 

Manyanet de Reus* 
 
 
 
 

ESPORTS INDIVIDUALS Seus* 

Atletisme Club Natació Reus Ploms* 

Bàdminton  Polilleuger Alberich i Casas* 

Cros familiar Club Natació Reus Ploms* 

Escacs Reus Deportiu* 

Gimnàstica Rítmica Reus Deportiu* 

Natació Reus Deportiu* 

Patinatge Club Natació Reus Ploms* 

Tennis CT Monterols de Reus* 

Tennis taula A concretar* 

 
*Aquestes seus són provisionals i estan subjectes a possibles canvis en funció dels esportistes i equips inscrits i en 

funció de la disponibilitat de les diferents instal·lacions. 
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4 CALENDARI DE LES COMPETICIONS 
*Aquest calendari és provisional i està subjecte a possibles canvis en funció dels esportistes i equips inscrits i en 

funció de la disponibilitat de les diferents instal·lacions. 
 

2 de març 3 de març 4 de març 5 de març 6 de març 7 de març 8 de març 
DL DM DX DJ DV DS Diu 

    
Acte 

Inauguració 
  

9 de març 10 de març 11 de març 12 de març 13 de març 14 de març 15 de març 
DL DM DX DJ DV DS Diu 

Bàdminton Hoquei 3 Hoquei 3 Bàdminton Bàdminton 

 Natació 

Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet 

Futbol sala Futbol sala Futbol sala Futbol sala Futbol sala 

Futbol 7 Futbol 7 Futbol 7 Futbol 7 Futbol 7 

Tennis Tennis Tennis Tennis  

  Patinatge 
Gimnàstica 

Rítmica 
 

16 de març 17 de març 18 de març 19 de març 20 de març 21 de març 22 de març 
DL DM DX DJ DV DS Diu 

Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet Minibàsquet 

  

 Minihandbol     

Futbol sala Futbol sala Futbol sala Futbol sala Futbol sala 

Futbol 7 Futbol 7 Futbol 7  Futbol 7 

Tennis Taula Tennis Taula Tennis Taula Tennis Taula  

 
Bitlles  

Catalanes 
  Escacs 

23 de març 24 de març 25 de març 26 de març 27 de març   
DL DM DX DJ DV   

Escacs Escacs Escacs Escacs Escacs   

Atletisme Atletisme Atletisme Atletisme 
Atletisme 

Cursa Familiar 
CLOENDA 
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5 INSCRIPCIONS DELS/LES ESPORTISTES I 
EQUIPS 

5.1 Podran participar tots els/les escolars, nascuts/des els anys 2008, 2009, 2010 i 2011, 
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.  

 

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

− Esportistes de categoria aleví (anys 2008 i 2009) que demanin participar amb 
equips o competicions de categoria benjamí. 

− Esportistes de categoria superior (nascuts/des l’any 2007 o en anys anteriors) 
que vulguin participar amb equips o competicions de categoria aleví. 

− Esportistes nascuts/des després de l’any 2011 que vulguin participar amb equips 
o competicions de categoria benjamí. 

− Esportistes de categoria benjamí (anys 2010 i 2011) que vulguin participar en 
competicions de categoria aleví, en les modalitats d’esports individuals. 

 

5.3 Es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí (anys 2010 i 2011) que 
participin en equips de categoria aleví en les modalitats d’esports col·lectius i en els 
relleus de natació i/o atletisme. 
 

5.4 Podran participar els escolars, nascuts/des entre els anys 2008 i 2011, 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 5.2 i 5.3 d’aquesta convocatòria). 
 

5.5 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’AMPA 
mitjançant el protocol estipulat i dins els terminis establerts (no s’acceptaran inscripcions 
individuals o de particulars) 

En casos excepcionals i, amb el vistiplau de l’equip directiu del centre educatiu, les 
famílies podran realitzar la inscripció directament al Consell Esportiu del Baix Camp 
mitjançant el full d’inscripció estipulat i dins els terminis establerts.  
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5.6 Cada esportista només es podrà inscriure com a màxim en tres (3) modalitats 

esportives, respectant les condicions següents: 
− Com a màxim es podrà inscriure en 1 esport col·lectiu; 
− Com a màxim es podrà inscriure en 2 esports individuals . 

La modalitat de Cursa Familiar no estarà inclosa a efectes d’aquest punt de la normativa. 

 

5.7 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. 
 

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

5.9 Serà obligatori que cada esportista tingui tramitada la llicència esportiva del Consell 
Esportiu de la seva comarca del curs 2019 – 2020.  
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). 

 

5.10 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* a les 
oficines del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP. 

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

 
5.11 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. 
 

5.12 El Comitè organitzador de la 38a 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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6 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 38a Olimpíada Escolar Reus 2020, 
una vegada es rebin les inscripcions de cada esport i categoria. 

 

6.1 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 5.7 d’aquesta convocatòria). 

− No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2010 i 2011) participin en 
competicions de categoria aleví, en les modalitats d’esports individuals (Punt 5.2 d’aquesta 
convocatòria). 

− Es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí (anys 2010 i 2011) que 
participin en els relleus de natació i atletisme de categoria aleví (Punt 5.3 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 vulguin 
participar en els relleus de natació i/o atletisme de la categoria aleví (Punt 5.3 
d’aquesta convocatòria). 

− 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 la 38a Olimpíada Escolar Reus 2020 amb les seves proves seran les 
següents: 
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Esport individual Proves convocades 
Màxim d’esportistes o 

relleus per centre educatiu 

Atletisme 

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 

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 

Cros familiar 
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 

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 

Amb la col·laboració de 
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Esport individual Proves convocades 
Màxim d’esportistes o 

relleus per centre educatiu 

Patinatge 
Competició individual per categories. 
Masculina i femenina. Nivell 1 (superior) i 
Nivell 2 

Sense límit 

Tennis 
Competició individual per categories. 
Masculina i femenina 

Sense límit 

Tennis taula 
Competició individual per categories. 
Masculina i femenina 

Sense límit 

 

6.2 ESPORTS COL·LECTIUS. 

− Només es permetrà la inscripció d’1 equip per centre educatiu, esport, categoria i sexe 
(Punt 5.7 d’aquesta convocatòria). 

− A excepció de les Bitlles Catalanes, existiran competicions d’equips MASCULINS i 
FEMENINS.  

o Tots els equips MIXTOS (composats per nens i nenes sense límit) seran considerats 
equips MASCULINS. 

− Es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2010 i 2011) participin en 
competicions de categoria aleví del mateix esport (Punt 5.3 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 la 38a Olimpíada Escolar Reus 2020 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 

Amb la col·laboració de 
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Esport col·lectiu Competició 
Màxim d’equips per 

centre educatiu 

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 

Minihandbol 
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 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 7 
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 

 

 

6.3 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). 
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7 PROTOCOL PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS CENTRES EDUCATIUS 
(totes les comarques) 

7.1 Abans del 20 de desembre 2019 el centre educatiu s’haurà d’inscriure a la 38a 
Olimpíada Escolar a través de l’aplicació web corresponent:  
https://goo.gl/forms/Cia3htvHDlqLKbYq1 
 

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

 

 
 

PAS 2. DADES DEL CENTRE EDUCATIU. Introduïu totes les dades relatives al vostre centre 
educatiu. 

Amb la col·laboració de 
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PAS 3. PERSONA RESPONSABLE PER A LES COMUNICACIONS (obligatori). Introduïu totes les 
dades de la persona responsable del vostre centre educatiu.  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.  
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PAS 4. ALTRES CONTACTES (opcional). Introduïu les dades de les persones del vostre centre 
educatiu que també podran rebre comunicacions per correu electrònic. 

 

 
 

PAS 5. EQUIPS D’ESPORTS COL·LECTIUS. Indiqueu quins equips d’esports col·lectius presentarà el 
vostre centre educatiu a l’Olimpíada (marqueu tantes caselles com equips de cada categoria 
tingueu). 

 

 

Amb la col·laboració de 
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ATENCIÓ!!!  
Si es produeixen baixes o altes d’equips durant el termini d’inscripció, quan ja 
heu omplert i enviat aquest formulari: 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 les noves altes o baixes dels equips del vostre centre 

educatiu.  

 
PAS 6. INDIQUEU DE QUINA COMARCA ÉS EL VOSTRE CENTRE EDUCATIU i llegiu 
detingudament les instruccions. 

 

Amb la col·laboració de 
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PAS 7. Ja podeu enviar el formulari. 
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8 PROTOCOL PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS ESPORTISTES DE CENTRES 
EDUCATIUS DEL BAIX CAMP 

8.1 Abans del 20 de desembre 2019 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.  

(Llegiu detingudament el Manual de com tramitar la llicència de l’Olimpíada inclòs en 
aquest punt de la convocatòria) 

 
8.2 Els centres educatius disposaran fins el divendres 17 de gener de 2020, per 

indicar en quins esports i en quines proves participarà cada esportista 
inscrit mitjançant un formulari que enviarà el Consell Esportiu del Baix Camp a 
tal efecte.  
Durant aquest termini addicional no es permetrà la inscripció de nous centres educatius. 

 

PAS 1. IMPORTANT!!!  
Abans de començar a introduir les dades, 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) 

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

Si la fotografia pesa molt (més de 20KB) podeu modificar la mida amb el programa 
PAINT: 

o Obriu la fotografia amb el programa Paint 

o Modifiqueu la mida de la fotografia amb el comandament “Cambiar tamaño” 

Amb la col·laboració de 
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o Us apareixerà aquesta pantalla: 
o  

 
 

o Guardeu la fotografia en format .jpg a la carpeta del vostre ordinador  amb el 
nom del participant 

 
 
 

Per disminuir la mida de la 
fotografía, aneu disminuint 

aquest número. 
Automàticament (al fer 

“Aceptar”) la fotografia es 
farà més petita. 

Mida 
òptima de 

la 
fotografia 

Amb la col·laboració de 
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PAS 2. ENTREU A L’APLICACIÓ http://triptics.cebc.cat  

1. Introduïu el vostre USUARI i CONTRASENYA (que us haurem facilitat prèviament). 

Si no teniu les vostres claus de pas, envieu un correu electrònic a olimpiada@cebc.cat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAS 3. INTRODUIU ELS ESPORTISTES A L’APLICATIU 

1. Seleccioneu: 

GESTIÓ  ESPORTISTES 
 

 
 

2. Us apareixerà el formulari on heu d’introduir les dades dels esportistes 

Amb la col·laboració de 
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3. Primer comproveu si l'esportista ja existeix en la base de dades de la temporada 
anterior:  

a) Seleccioneu el botó: CERCA 
 

 
 
b) Us apareixerà una pantalla amb les dades de tots els alumnes que estan a la nostra base de 
dades d’altres cursos o en la d’enguany. 

 

 

 

Amb la col·laboració de 
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c) Quan trobeu un alumne (o més) al llistat, comproveu que les dades introduïdes són les 

correctes i aneu seleccionant-los amb el botó:   
 

d) L’esportista que heu seleccionat us apareixerà al formulari principal. REVISEU QUE TOTES 
LES DADES SIGUIN CORRECTES i afegiu aquelles que faltin i SELECCIONEU L’ESPORT: 

OLIMPÍADA ESCOLAR. 
 

 
 

e)  Seleccioneu el botó . 

f) Feu el mateix per a tots i totes les esportistes que tramiteu. 

 
4. Si heu d’afegir nous esportistes heu d’omplir les dades que se us demanen al formulari 

principal: 
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a) Quan acabeu d’introduir les dades, seleccioneu el botó   
b) Feu el mateix per a tots i totes les esportistes que necessiteu introduir. 

 
PAS 4. INTRODUIU (O CANVIEU) LA FOTOGRAFIA DE L’ESPORTISTA 

1. Dirigiu-vos a: 

GESTIÓ  FOTOS DE CARNET 
 

 
 

2. Us apareixerà la següent pantalla amb el nom del vostre centre educatiu per defecte i la 
temporada 2019 – 2020. 
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3. Seleccioneu el nom del vostre esportista en el desplegable d’Esportista 

 
 

4. Cliqueu el botó “Selecciona foto” i busqueu  la fotografia de l’esportista, al vostre 
ordinador) que heu seleccionat anteriorment. 

 

5. Una vegada heu seleccionat la fotografia, cliqueu el botó  

 
 

6. Assegureu-vos que la fotografia ha estat guardada correctament mitjançant el botó  
a l’apartat ESPORTISTES AMB FITXA (a la part inferior de la pàgina). 
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ATENCIÓ! 

Si quan entreu en aquest apartat  veieu la fotografia del vostre esportista vol dir que l’heu 
introduïda correctament. 

Si no veieu la imatge de l’esportista, vol dir que no l’heu guardat correctament o té un format 
incorrecte (no és .jpg). 

Haureu de tornar a guardar la fotografia al vostre ordinador seguint els passos que s’indiquen en 
aquest manual. 

 
PAS 5. CREAR EL “TRÍPTIC” DE L’ESPORT: OLIMPÍADA ESCOLAR 

1. Un cop introduïdes totes les dades dels/les esportistes heu d’anar a  

GESTIO  TRIPTICS 
En aquest pas haureu de definir l’esport: OLIMPÍADA ESCOLAR.  
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2. Us apareixerà la següent pantalla, amb el nom del vostre centre educatiu per defecte i la 

temporada 2019 – 2020.  

 
 

3. Heu de seleccionar l’esport del tríptic que voleu crear, seleccionant l’opció de l’ESPORT: 
OLIMPÍADA ESCOLAR. 

4. Una vegada heu fet aquests passos, seleccioneu el botó  

 
5. En aquests moments ja heu creat el vostre tríptic de l’esport OLIMPÍADA ESCOLAR. Aquest 

nou tríptic apareixerà a la part inferior de la pantalla, a l’apartat de TRÍPTICS. 
Com més tríptics genereu més llarg serà el llistat. 
 

 
 
PAS 6. INTRODUIR ELS ESPORTISTES AL TRÍPTIC 

 

1. Ara és el moment d’afegir els esportistes dins del TRIPTIC de l’esport que heu generat. 

Seleccioneu el botó  per afegir i editar els esportistes, que heu introduït al PAS 4. 
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2. Us apareixerà aquesta pantalla, amb el nom del vostre centre educatiu per defecte, el curs 

2019 – 2020 i l’esport (OLIMPÍADA ESCOLAR) que heu seleccionat anteriorment.  
 

 
 

3. Seleccioneu els esportistes que apareixen a la pestanya ESPORTISTA (que són els 
esportistes que heu seleccionat i creat en el PAS 4) 

 

 
 

4. Seleccioneu el botó .  
o Tots els esportistes s’afegiran al llistat de la part inferior de la pàgina, a l’apartat TRÍPTIC 

(DETALL). 

 

 

 

  

Olimpíada escolar 
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ATENCIÓ! 
Si no heu seguit correctament el PAS 3 d’aquest manual, els esportistes no us apareixeran en 

aquest desplegable. 
Haureu de tornar a fer correctament tot el procés. 

o Si heu de tornar enrere o no voleu seguir editant el tríptic, podeu seleccionar el botó  i 
el tríptic quedarà pendent de tramitar. Les dades introduides quedaran guardades. 

o Quan heu afegit tots els esportistes, REPASSEU que totes les dades siguin correctes i 

seleccioneu el botó . 
o En aquest moment el tríptic quedarà tancat i no es podrà modificar ni afegir cap esportista 

més. 
Si us heu oblidat algun esportista haureu de crear un altre tríptic seguint el PAS 6 d’aquest 
manual. 

 

RECORDEU QUE EL DIVENDRES 20 DE DESEMBRE DE 2019 ÉS EL 
DARRER DIA PER INSCRIURE ELS VOSTRES ESPORTISTES A 

L’OLIMPÍADA. 
CADA CENTRE EDUCATIU i/o AMPA 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 , al telèfon 977 334 063 o a les oficines del Consell 

Esportiu del Baix Camp de la Plaça Patacada. Edifici Campus (Baixos) de Reus. 

 
  

   1R COGNOM                     2N COGNOM                         NOM                   CATSALUT 
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9 PROTOCOL PER FORMALITZAR LES 
INSCRIPCIONS DELS ESPORTISTES DE CENTRES 
EDUCATIUS D’ALTRES COMARQUES 

9.1 Abans del 20 de desembre 2019 s’hauran de tramitar les llicències 
esportives de tots els/les esportistes inscrits.  
Els centres educatius d’altres comarques hauran de tramitar-les amb el Consell 
Esportiu de la seva comarca.  
Abans del 20 de desembre de 2019, les llicències correctament tramitades s’hauran 
d’enviar en format digital (o escanejades) a l’adreça olimpíada@cebc.cat  

 
9.2 Una vegada verificades totes les llicències amb el Consell Esportiu de 

referència, els centres educatius disposaran fins el divendres 17 de gener de 
2020, per indicar en quins esports i en quines proves participarà cada 
esportista inscrit, mitjançant un formulari que us enviarà el Consell Esportiu del 
Baix Camp a tal efecte. 
Durant aquest termini addicional no es permetrà la inscripció de nous centres educatius. 

 

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

Esportiu del Baix Camp de la Plaça Patacada. Edifici Campus (Baixos) de Reus. 
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10 L’OBSERVATORI DELS ESPORTISTES 
 

L’objectiu de l’Observatori és el de 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. 

Aquesta proposta 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 a la 38a 
Olimpíada Escolar. 
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 la 38a 
Olimpíada Escolar. 

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/  
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11 LA TARGETA VERDA 
 

Durant la 38a Olimpíada Escolar Reus 2020 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 38a Olimpíada 
Escolar Reus 2020 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 2020 
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12 CONCURS D’INSTAGRAM  
 

Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones o centres educatius que pengin 
fotografies a Instagram amb l’etiqueta o hasthag següent: #olimpiadareus.  

 

12.1 El concurs començarà el divendres 6 de març de 2020 a les 16.00h i acabarà el 
divendres 27 de març de 2020 a les 21 hores.  

12.2 Les fotografies hauran d’estar fetes i penjades a la xarxa 
social Instagram en el període del concurs.  

12.3 Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres 
d’Instagram, poden ser en color o en blanc i negre.  

12.4 Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com 
desitgi sempre que aquestes  compleixin les 
característiques exigides per la temàtica i porti el 
hasthag #olimpiadareus. 

12.5 Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). 

12.6 El motiu de les fotografies haurà de ser qualsevol relacionat amb la 38a Olimpíada 
Escolar Reus 2020. 

Ha de ser una imatge que capti un moment que per als participants o espectadors/es 
sigui significatiu i que encaixi amb els valors i la filosofia de l’Olimpíada Escolar. 

12.7 L’organització es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser 
considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.  

12.8 L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació del concurs 
qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a aquestes bases de 
participació o que contradigui les normes o finalitat del concurs. 

12.9 La fotografia guanyadora serà aquelles més votada pels usuaris/es de la xarxa social 
i obtindrà un obsequi a determinar pel Comitè organitzador.  

12.10 Els participants cediran els drets d’imatge de les fotografies presentades, al Comitè 
Organitzador de la 38a Olimpíada Escolar Reus 2020, que les podrà utilitzar per a 
accions de promoció de la competició així com a difondre-les a la seva web i a les 
xarxes socials per a la difusió del propi concurs i de l’Olimpíada Escolar. 

#olimpiadareus 
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