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CRITERIS DE SELECCIÓ ANY 2023 

 
INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS 
 
Com cada any, posam al vostre abast els criteris de selecció per a formar part dels 
Programes de Tecnificació del CTEIB.  
 
Els programes de tecnificació permeten als esportistes accedir a sistemes i mitjans 
d'entrenament per al seu perfeccionament esportiu, a fi de preparar-los per assolir 
un rendiment esportiu d'alt nivell en un futur pròxim. 
 
Actualment el centre de tecnificació disposa de 23 programes de tecnificació, dels 
quals 1 està catalogat pel CSD com a Centre Específic de Tecnificació (Tir amb arc), 
7 com a Programes de tecnificació Estatals (Bàsquet, Bàdminton, Gimnàstica 
Artística Femenina o GAF, Gimnàstica Artística Masculina o GAM, Lluita, Natació i 
Piragüisme) i la resta com a Programes Autonòmics de tecnificació. 
 
Els Programes de Tecnificació, depenent de cada modalitat esportiva i la seva 
organització a nivell nacional i internacional, es divideixen entre els que són anuals i 
els que van per temporades. Els 23 Programes es distribueixen de la següent 
manera: 
 

- Anuals: Bàdminton, GAF, i Tir Olímpic 

- Temporada: Atletisme, Bàsquet, Ciclisme, Judo, Lluita, Natació, Natació 
artística, Natació Paralímpica, Motociclisme, Piragüisme, Rugbi, Salts de 
trampolí, Taekwondo, Tennis, Triatló, Tir amb arc, Vela, Voleibol i Windsurf. 

 
La selecció d’esportistes per als programes anuals es realitza a partir del mes de 
setembre, i per als de temporada s’inicia al més de juliol. Aquests són els criteris de 
selecció generals a aplicar per a la selecció d’esportistes per a l’any 2023 
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REQUISITS GENERALS A COMPLIR PELS ASPIRANTS 
 
A banda de complir els criteris de selecció de cada programa de tecnificació, hi ha 
una sèrie de requisits que els i les aspirants a formar part dels Programes de 
Tecnificació han de complir. Són els següents: 
 

1. Haver nascut a les Illes Balear o tenir el veïnatge administratiu en 
qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un mínim de dos anys, 
anteriors a la data de la sol·licitud. 

2. Tenir llicència esportiva per un club d’Illes Balears amb llicència nacional 
per a l’any 2023 

3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.  
4. No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb 

anterioritat cap programa de tecnificació. 
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en l’any anterior. 
6. Signar el codi d’ètica esportiva del CTEIB, assumint el compromís de 

complir-lo i col·laborar a difondre el seu esperit esportiu. 
7. Signar i complir el reglament de règim intern que regula els programes de 

tecnificació del CTEIB. 
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació. 

 
En el cas dels esportistes que es presentin a un Programa Estatal, els requisits 1 i 2 
es canvien per el de tenir nacionalitat Espanyola. 
 

 
PLACES OFERTES I DISTRIBUCIÓ DE LES MATEIXES 
 
Cada programa de tecnificació té assignades un nombre de places màximes. 
Aquesta assignació es revisa anualment, tenint en compte les peculiaritats de cada 
esport, la seva progressió, les necessitats i els recursos de que disposa el Centre de 
tecnificació. Per poder oferir entrenaments de qualitat és imprescindible fer una bona 
distribució de recursos, personals i materials, que assegurin el millor rendiment de 
l’esportista. Aquests recursos van des dels personals com la ràtio 
esportista/entrenador, preparadors físics, centre mèdic, IES CTEIB, fins l’ús dels 
espais d’entrenament específics o comuns. 
 
Per a l’any 2023 les places ofertes són: 
 
 

ESPORT PLACES   ESPORT PLACES 

GAF 22   TIR OLÍMPIC 6 
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ESPORT PLACES   ESPORT PLACES 

BADMINTON 11  BADMINTON EST. 2 

 
CALENDARI 
 
GAF I TIR OLÍMPIC 

25/10 a 04/11/22 Presentació sol·licituds  

12/12  Publicació de llistats provisionals 

13/12 a 15/12/22 Termini del període de reclamacions  

22/12/22 A partir d’aquesta data, publicació llistat definitiu 
 
 

BÀDMINTON 

14/11 a 28/11/22 Presentació sol·licituds  

20/12/22  Publicació de llistats provisionals 

21/12 a 23/12/22 Termini del període de reclamacions  

29/12/22 A partir d’aquesta data, publicació llistat definitiu 
 

 
 
FORMALITZACIÓ SOL·LICITUDS 

Tots els esportistes que estiguin interessats a integrar-se en els programes de 
temporada per l’any 2023, incloent-hi els esportistes que actualment en formen part, 
han de presentar la sol•licitud corresponent.  

La sol·licitud es fa mitjançant un formulari web que podeu trobar en el següent enllaç 
Formulari WEB es obligatori emplenar el full, enviar-ho mitjançant l’enllaç, i després 
imprimir-ho i fer-ho arribar a les oficines de la Fundació signat. 

El termini per presentar les sol•licituds per accedir als Programes, i els terminis en 
que es publicaran els llistats d’admesos es troben en el punt anterior 

La selecció entre els esportistes aspirants es farà a partir dels criteris especificats en 
cada full informatiu.  

 
 
 
BINOMI TECNIFICACIÓ – ESTUDIS ACADÈMICS 
 

Un percentatge molt alt d’esportistes dels programes estan cursant els seus estudis 
secundaris obligatoris o bé estudis de batxillerat, cicles formatius o universitaris.  

https://forms.gle/saP3BNvSnG1uQEiD8
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Des de la Fundació per a l’Esport Balear tenim una ferma convicció que els estudis 
són part primordial de la vida de l’esportista, i per això hem de posar els  mitjans 
necessaris per a que sigui possible que l’esport i els estudis vagin de la mà, sense 
que els i les esportistes es trobin mai en la tessitura d’haver d’abandonar una part 
per a tenir rendiment amb l’altra. 
 
Per altra banda, també som exigents amb els esportistes a nivell acadèmic, sobretot 
quan estudien l’Educació Secundària Obligatòria, els cicles Formatius i/o estudis de 
batxiller, fins al punt que una mala actitud de cara a l’estudi, pot fer que un esportista 
perdi la seva plaça a tecnificació o bé no pugui renovar-la a l’any següent. 
 
Els esportistes que resideixen a Mallorca, ja sigui a casa o a la Residència Reina 
Sofia, tenen a la seva disposició poder assistir a l’IES CTEIB per realitzar estudis 
d’ESO, batxiller o cicles mitjà o superior de la família esportiva. Aquest centre, creat 
mitjançant un conveni entre les Conselleries responsables d’Esports i d’Educació,  
està a disposició dels esportistes d’alt nivell i/o alt rendiment per ajudar a 
compaginar l’esport d’alt rendiment amb els estudis acadèmics. 
 

Aquesta Fundació considera molt necessari que els esportistes es formin tant 
esportivament com acadèmicament. Per aquest motiu, serà condició necessari per 
poder renovar la seva inscripció al programa a la temporada següent, sempre que 
estigui realitzant estudis ESO i Batxillerat a l’IES CTEIB, no haver suspès més de 3 
assignatures a la convocatòria de juny o 2 assignatures a la convocatòria de 
setembre. 

En el que cas que així hagi estat, l’esportista podrà renovar mitjançant un informe 
favorable signat pel Tutor d’Estudis de la Fundació. 

 
 
NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ CTEIB 
 

Tots els esportistes dels Programes de Tecnificació han de signar i complir la 
normativa general del CTEIB. Així mateix, el esportistes que s’allotgin a la residència 
han de complir-ne el reglament intern. Podeu trobar el document en aquest enllaç: 

- Reglament règim intern CTEIB 

Aquest reglament regula i delimita el drets i deures dels esportistes del CTEIB, com 
també els mecanismes disciplinaris als quals estan sotmesos i que especifiquen, 
entre altres coses, els motius de baixa per raons disciplinàries. L’admissió d’un 
esportista en un Programa de Tecnificació està condicionada a l’acceptació 

http://www.fundacioesportbalear.es/storage/app/uploads/public/60d/ca3/786/RRI%20CTEIB.pdf
http://www.fundacioesportbalear.es/storage/app/uploads/public/60d/ca3/786/RRI%20CTEIB.pdf
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d’aquests reglaments abans d’incorporar-s’hi. Aquesta admissió també està 
condicionada, en el cas d’esportistes que hagin estat en temporades anteriors en els 
programes, a estar al corrent de totes les quotes i els pagaments que es puguin 
haver generat durant l’estada en els programes, el curs o cursos anteriors.  

Un altra obligació que tenen els i les esportistes i les seves famílies és la d’acceptar 
el codi d’ètica esportiva, i les diferents eines que possibiliten la seva implementació, 
que regula els Programes de Tecnificació. Des de la Direcció General d’Esports i la 
Fundació per a l’Esport Balear, volem que tota la comunitat que  forma el CTEIB 
assumeixi un compromís ferm amb el document, complint i col·laborant a difondre 
els valores que l’esport aporta a la formació de la persona i la societat.  

 

- Codi d’ètica esportiva CTEIB 

 

Com a novetat, enguany posem en marxa el “carnet per punts del CTEIB”  

En el següent document podreu consultar quina és la normativa que el regeix. 

- Carnet per punts del CTEIB 

 

D’altra banda, cal remarcar que un esportista integrat en un programa de tecnificació 
ha de tenir la llicència federativa esportiva en vigor, la qual cosa el vincula a l’efecte 
de competició al seu club d’origen, de manera que, en totes les competicions, 
l’esportista representa sempre el seu club, tret que formi part d’una selecció balear, 
sens perjudici que entreni en el programa de tecnificació. La inscripció a les 
competicions en què representi el seu club i les despeses necessàries per fer 
aquesta inscripció són a càrrec del club corresponent, llevat que les normes de 
funcionament dels programes de tecnificació al qual estigui inscrit l’esportista 
especifiquin el contrari. 

 

Aquesta normativa serà enviada als pares/mares/tutors dels esportistes i tindrà que 
esser retornada acceptada i firmada abans de la incorporació definitiva de 
l’esportista a cada un dels programes. 

http://www.fundacioesportbalear.es/storage/app/uploads/public/60d/ca4/3a4/Codi%20%C3%A8tic%20CTEIB.pdf
http://www.fundacioesportbalear.es/storage/app/uploads/public/60d/ca4/3a4/Codi%20%C3%A8tic%20CTEIB.pdf
http://www.fundacioesportbalear.es/storage/app/uploads/public/62c/29f/56a/Normativa%20CPP%20(corregido).pdf

