
QUÈ ÉS EL PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA?

QUINS AVANTATGES TÉ?

COM M'HI APUNTO?

QUINES ACTIVITATS PUC ORGANITZAR?

QUÈ VOL ACONSEGUIR?

Nomenar un Coordinador/a
Disposar/elaborar un Projecte Esportiu de Centre
Constituir:

Associació Esportiva Escolar 
Secció Esportiva de l'AMPA/AFA (només Primària)

Elaborar la previsió i l'informe-memòria anual de les activitats

 Requisits:

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 al 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 de l'equip de Comissionats del PCEE.
Ofereix avantatges econòmics segons la tipologia de centre
educatiu.
Promou l'ús social del català dins i fora de l'escola

Esportives fora de l'horari lectiu
Contínues i regulars durant el curs
Integrades en el Pla Educatiu d'Entorn (si n'hi ha)
Amb el català com a llengua vehicular
Amb monitoratge qualificat, inscrit al ROPEC

Pla compartit entre el Departament d'Educació i el Consell Català de
l'Esport per promocionar l'esport escolar, i que actualment compta

amb una participació de:

Incrementar la pràctica regular d'activitat físicoesportiva dels infants
i adolescents en horari no lectiu, incidint en el col·lectiu feme ní.
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)

Cal formalitzar la sol·licitud al setembre-octubre del curs escolar, i
fer la renovació cada any.
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https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/organitzacio-gestio/doigc/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/esportescola/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/escolar/pla-catala-desport-a-lescola-pcee/
http://esportfederat.cce.extranet.gencat.cat/

