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A què puc destinar la dotació

econòmica?
 

Què és el PCEE
El Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) és un
programa compartit entre el Departament d'Educació
i el Consell Català de l'Esport per promocionar l'esport
escolar.

Quins objectius té?

Quins avantatges té?

Quins són els requisits?

Quants centres hi participen?

Com han de ser les activitats?

Incrementar la pràctica regular d'activitat
físicoesportiva dels infants i adolescents en
horari no lectiu, incidint en el col·lectiu femení.
Potenciar la participació i el gaudi per sobre
de la competitivitat.
Formar en valors com la tolerància, el
respecte, l'autoconfiança, l'esforç de
superació, l'autocrítica, la cooperació, el
treball en equip, i d'altres, a través de l'esport
Potenciar la funció integradora i de cohesió
social de l'esport escolar..
Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables que
contribueixin a un millor benestar físic, mental,
emocional i social.
Formar joves en els valors ciutadans
mitjançant la seva participació activa en la
gestió de les associacions esportives escolars
(AEE) o de les seccions esportives escolars
de les AFA/AMPA (SEE)

Contribueix a la formació integral i a la millora
de la salut i del rendiment acadèmic de
l'alumnat.
Redueix l'́ índex de conflictivitat en el centre.
Dóna veu a l'alumat mitjançant els
dinamitzadors i les AEE. 
Promou el treball en xarxa de la comunitat
educativa amb el municipi.
Atorga 0,5 crèdits/any al coordinador/a per als
estadis docents i reducció horària, d’acord amb
la normativa d' inici de curs.
Proporciona assessorament directe de l'equip
de Comissionats del PCEE.
Ofereix avantatges econòmics en funció de la
tipologia de centres.

Nomenar un/a coordinador/a per la direcció
del centre entre el professorat (preferentment
de l’Àrea d’Educació Física).

Completar anualment la previsió i l’Informe-
memòria de les activitats.

Disposar/elaborar un Projecte Esportiu de
Centre lligat al Projecte Educatiu de Centre i
aprovar-lo pel Consell Escolar.

Constituir una Associació Esportiva Escolar
(AEE) o, només en el cas d’escoles de primària,
una Secció Esportiva Escolar de l' AFA/AMPA
(SEE).

Cal formalitzar la sol·licitud al setembre o octubre
del curs escolar, i fer la renovació cada any.

Principalment a la contractació de monitoratge
per les activitats esportives extraescolars (80%),
a beques/ajuts per l'alumnat en situació de
vulnerabilitat, a transport (ZER), i a material
esportiu no inventariable.

Activitats esportives extraescolars contínues, en
català i amb monitoratge qualificat (ROPEC),
integrades dins del Pla Educatiu d'Entorn allà on
n'hi hagi,

Com puc formar-ne part ?

960 CENTRES EDUCATIUS:
522 ESCOLES
259 INSTITUTS
44 INSTITUTS-ESCOLA
46 ZER
89 CONCERTATS

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/esportescola/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/escolar/pla-catala-desport-a-lescola-pcee/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/organitzacio-gestio/doigc/

