
JOCS ESPORTIU ESCOLARS DE 
CATALUNYA
CURS 22-23



VALORS I JOC NET DINS LA COMPETICIÓ

El Consell Esportiu del Berguedà i els diferents agents que componen la 
nostre lliga tenim l’ objectiu  d’ impulsar els valors socials i hàbits 
saludables, a través de  la practica esportiva, premiant les accions positives 
de valors i joc net en totes les jornades, activitats o competicions que 
formin part dels JEEC.
Per tant:
-Es mes important progressar en el joc que el resultat
-Tots els jugadors de l’equip han de participar
-I tots els agents implicats, pares, entrenadors i jugadors, han de tenir en 
compte els valors dels     esports.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
Poden participar a les competicions dels JEEC, els esportistes i equips que 
s’inscriguin representant al centre educatiu,i també podran  participar-hi 
esportistes i equips d’altres entitats .
En tots els casos caldrà que hagin tramitat el carnet dels JEEC a través del 
Consell Esportiu, que inclou l’assegurança i la participació.

DIRECTRIUS COMARCALS :

CATEGORIES
Pre- benjamí
Benjamí
Educació Infantil ( normativa a cada Trobada)
CAMP DE JOC
Es jugarà tant en camps municipals com en els camp de les escoles.
COMPOSICIÓ DELS EQUIPS I ALINEACIONS
Els equips estaran formats per un mínim de 7 jugadors i un màxim de 14.
És obligatori que cadascun dels jugadors inscrit en l’acta juguin com a 
mínim un període de joc sencer dels tres primers, arribant tots els 
participants a l’últim quart havent jugat un període sencer. Es podran fer 
canvis durant  cada període . Es realitzarà el canvi amb el joc aturat.



Qualsevol jugador inscrit a l’acta podrà actuar de porter, sempre i quan la 
seva vestimenta sigui diferent a la dels jugadors de camp. 
Es recomanable que els jugadors provin diferents posicions al camp.
Podran participar jugadors d’una categoria superior sempre i quan només ni 
hagi 2 en cada període.
TEMPS DE JOC
En totes les categories el partit es dividirà en 4 parts de 12 minuts.  Els 
jugadors tenen el dret a uns descansos que en cap cas no hauran d’excedir 
els cinc minuts en el mig temps (entre el segon i tercer període) i els dos 
minuts en els restants. Es prega Puntualitat al hora de començar els partits.
EL RESULTAT
En la classificació es puntuarà : els partits guanyats 3 punts; els empatats 2 
puts i els perduts 1 punt.

6. TUTORS DE JOC
S’ elimina la figura de l’àrbitre i es substituïda per els Tutors de Joc, i entre 
les seves competències està la de fomentar el Joc net entre els jugadors.
Si el partit no comença a l’hora prevista, tindrà la potestat d'escurçar el 
partit el temps que s’hagi perdut a l’inici.

ALTRES
Estem formant i educant nens i nenes, es per això que es recomana que 
tant al principi com al final del partit els esportistes, entrenadors, delegats 
i arbitres es donin la ma com exemple 



JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL BERGUEDÀ

FUTBOL-7

EQUIPS

CF PUIGCERDÀ CF SANT SALVADOR (PB I B)

CCR BAGANÈS
CF SANT LLORENÇ DE 

MORUNYS (PB I B)

1ª Volta 2ª Volta

Jornada 1 19/11/2022 14/1/2023 Jonada 4

CCR BAGANÈS
CF SANT LLORENÇ DE 

MORUNYS

CF SANT SALVADOR CF PUIGCERDÀ

Jornada 2 3/12/2022 28/1/2022 Jornada 5

CF PUIGCERDÀ CCR BAGANÈS

CF SANT LLORENÇ DE 

MORUNYS CF SANT SALVADOR

Jornada 3 17/12/2022 11/2/2022 Jornada 6

CF PUIGCERDÀ
CF SANT LLORENÇ DE 

MORUNYS

CCR BAGANÈS CF SANT SALVADOR



28-01-2023

TROBADA EDUCACIO INFANTIL CAMP GUARDIOLA DE BERGUEDA

25-02-2023

TROBADA EDUCACIO INFANTIL CAMP DE GIRONELLA

22-04-2023

TROBADA EDUCACIO INFANTIL CAMP DEL BERGA


