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• DESCRIPCIÓ MODALITAT ESPORTIVA 

 

Durant el curs, el CEEB organitza una competició de Figures durant la mateixa jornada 
que la competició de Rutines Tècniques, una competició de Rutines Lliures i una 
Trobada en format exhibició i amb caire lúdic i festiu de Natació Artística.  
 

• Figures 
• Rutines Tècniques 
• Rutines Lliures 
• Trobada: Exhibició 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• CALENDARI 
 

El Calendari es presenta a principi de curs i es penja a la nostra pàgina web: 
www.ceeb.cat . A aquest document també trobareu la data límit d’inscripció. 
 

• CATEGORIES 
 

Categoria CEEB Any naixement Curs Edat Categoria competició 

Pre-benjamí 2011 i 2010 1r i 2n Primària 7 i 8  
A Benjamí 2009 i 2008 3r i 4rt Primària 9 i 10 

Aleví  2007 i 2006 5è i 6è Primària 11 i 12 

Infantil  2005 i 2004 1r i 2n E.S.O 13 i 14 B 
Cadet 2003 i 2002 3r i 4rt E.S.O 15 i 16 

Juvenil 2001 i 2000 1r i 2n de Batxillerat  17 i 18 C 
Junior 1999 fins 1988  18 - 30 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
http://www.ceeb.cat/
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• INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions es tramiten mitjançant la nostra “Aplicació de Llicències”. 
 
Totes les entitats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya. Si ets una nova entitat, 
contacta amb nosaltres per donar-te d’alta al CEEB! 
 
A la nostra web, trobaràs tutorials que t’ajudaran i et guiaran pas a pas per poder 
tramitar les llicències i inscripcions dels participants i tècnics de la teva entitat. 
 
Aquest curs serà requisit imprescindible portar les llicències dels esportistes, 
tècnics i delegats a totes les competicions i/o trobades. 
 

 

• ASPECTE ECONÒMIC 
 

Tots els participants han de pagar de manera individual una assegurança i una 
llicència, la suma d’aquests dos conceptes és l’anomenada Llicència esportiva.  
 

 

LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 
 

*ASSEGURANÇA LLICÈNCIA TOTAL 

Esportistes nascuts posterior al 2010 1,10 € 1,00 € 2,10 € 

Esportistes nascuts entre 2000-2009 3'30 € 5,50 € 8,80 € 

Tècnic/delegat/auxiliar 5,70 € 5,50 € 11,20 € 

Esportistes majors de 18 anys 18,00 € 5,50 € 23,50 € 

 

*L’assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el 
CEEB, aquesta queda subvencionada. 
 

Finalment, en funció de la modalitat, haurà de pagar la inscripció d’aquesta, que serà 
per Individual i per Equip. 
 

 

INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ 

 
FIGURES RUTINES TÈCNIQUES RUTINES LLIURES TROBADA 

Inscripció per equip  15,00€ 15,00€ 15,00€ 

Inscripció individual 3,00€    

 

El cost de la inscripció de les entitats noves és el següent: 
 

 

INSCRIPCIÓ 

Inscripció entitat 1,00 € 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php
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• MÚSIQUES 
 

Les músiques es penjaran com a document adjunt a l’Aplicació de Llicències, en el 
moment de realitzar la inscripció de l’equip. El format sempre haurà de ser MP3 i 
el nom de l’arxiu haurà de tenir la següent estructura:  
nom de l’equip o capitana_categoria_nivell_entitat 

 
Exemple Equip/capitana: Llunes_A1_Entitat 

MariaGarcia_B3_Entitat 
 

*Cada entitat haurà de portar el seu Pendrive igualment, com a còpia de 
seguretat, amb la corresponent identificació (nom de capitana o equip, 
categoria, nivell i entitat) 

 

• HORARIS I ADREÇA DEL LLOC 
 
Les jornades de competició es celebren a la Piscina Sant Jordi. 
Carrer París, 114, 08029 Barcelona. 
 
La jornada de Trobada es celebra a les Piscines Bernat Picornell.  
Avinguda de l'Estadi, 30-38, 08038 Barcelona. 

 
Les jornades de Competició es celebren en horari de tarda.  
La jornada de Trobada es celebra durant tot el dia i es fan torns (dos de matí i dos 
de tarda). 
 
Els horaris provisionals i definitius s’envien per correu electrònic als responsables de 
les entitats. 

 

• CONTACTA AMB NOSALTRES 
 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Departament d’Esports Individuals 
Tel. 93 511 20 40 

esportindividual@elconsell.cat 
 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
mailto:esportindividual@elconsell.cat

