PROMOCIÓ ESPORTIVA I FORMACIÓ

CURS 2020-2021

“Aquest document és un resum de les activitats de promoció i formació que al llarg del
curs escolar es realitzen des del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, per a més
informació no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres tècnics”.
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PROMOCIÓ ESPORTIVA
1. Famílies i Esport
2. Escoles i Esport
3. El Pla Català d’Esport a l’Escola
4. Trobades
5. Casal de Nadal “Fes Esport per a ells”

Promoció Esportiva

6. El Campus de “Zona Bàsquet”
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El departament de Promoció Esportiva té com a missió el foment de l’esport
saludable, inclusiu, innovador i transversal a la ciutat de Barcelona, tot implicant
a entitats educatives, clubs i associacions esportives.
1. Famílies i Esport
1.1. Challenge de Cros Escolar
Cursa a peu en 7 parcs diferents de Barcelona al llarg del curs. Hi ha una
classificació per cursa i una de general.
1.2. Cursa Suma’t
Esdeveniment esportiu on persones de totes les edats troben l’espai per córrer en
família i/o amb les amistats.

A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
1.3. Trobades Multiesport
3 Trobades que conformen un viatge pel món de l’esport amb parada als
esports més desconeguts, intrigants i inclusius, i buscant un espai per compartir
l’activitat amb les famílies i amistats assistents a la trobada.
1.4. Atletisme: campionat de proves combinades
2 jornades per descobrir les diferents modalitats olímpiques que s’emmarquen

Promoció Esportiva

dins l’atletisme.
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2. Escoles i Esport

A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
2.1. Sessions de tast
Aquestes sessions pràctiques a la carta, dirigides a grups/classe, apropen als
centres la possibilitat d’entrar en contacte amb modalitats esportives poc
conegudes. Tenen una durada de 75 minuts per modalitat amb breus nocions
teòriques de l’esport escollit i iniciació a la pràctica.
Es poden triar les dates, les modalitats, l’espai de realització i l’horari, el CEEB
aporta els tècnics, el material i l’espai. Es podran realitzar un màxim de 2
sessions per grup classe.
Any rere any s’aporten noves modalitats esportives així que no perdeu
l’oportunitat de realitzar aquests tasts “a la carta”.
Les sessions de tast tenen un cost de 50€ per grup/classe (fins a 30 alumnes),

60€ en cas de realitzar-se a la platja o bé 70€ en cas de Skate, Orientació i
Trampolí.
2.2. Olimpíades
Diada esportiva de gran format on l’alumnat participa en diferents esports.
Un mínim de tres grups classe i/o un mínim de tres sessions de tast realitzades
a la carta i adreçades a centres escolars (primària, secundària i batxillerat).
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El preu de l’olimpíada varia en funció dels espais i del número d’alumnes.
Dates, horaris i esports a escollir pel centre.
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A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
2.3. Préstec de material
Material esportiu a disposició de les entitats afiliades al CEEB. Un

seguit

d’eines per recolzar el professorat en la seva tasca docent del dia a dia.
2.4. Trobades Sense Barreres
Sensibilització i inclusió com a claus de l’educació en valors. Activitats
esportives entre escoles de NEE i escoles ordinàries.
2.5. Formació d’esports alternatius
7 tallers formatius en dimecres tarda (18 h. – 21 h.) reconeguts pel
Departament d’Ensenyament.

3. Pla Català d’Esport a l’Escola PCEE
El CEEB disposa d’una oferta específica i variada per als centres que pertanyen al
PCEE, des de Campionats específics a activitats a la carta o formacions
específiques formen part del ventall de possibilitats que el CEEB ofereix a aquests
centres.

A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
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4. Trobades
L’adquisició de material i el contacte amb diferents col·lectius ha permès al
CEEB augmentar la seva oferta d’activitats d’iniciació esportiva (trobades de
beisbol, ultimate, tast atlètic, KINS Korfbal,...). Aquestes activitats de caire
lúdic permeten posar en pràctica les habilitats que els centres han pogut
treballar a través de sessions de tast i/o a les formacions que han pogut rebre
els seus mestres.
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A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
5. Casal “Esport i Nadal, fes esport per a ells ”
Dins del marc de l’esport solidari i els valors, el CEEB va engegar el curs 201112 una campanya relacionada amb l’esport infantil i la solidaritat.
Nadal i Esport, fes esport per a ells, sota aquest nom, el pavelló de la Mar
Bella acull nens i nenes d’entre 5 i 13 anys per a que passin dos matins

d’esport.
El casal és una activitat dinàmica en què els participants passen per estacions
al llarg de cadascun dels dies. Aquestes estacions són de tipologia diversa
però totes giren entorn l’activitat física i l’esport (llit elàstic, bàdminton,
bàsquet, rugbi, defensa personal, atletisme, futbol, iniciació al triatló, entre
d’altres).

La quota d’inscripció per a aquesta activitat serà mínima i la recaptació es
destinarà íntegrament a la ONG ADIA.

A confirmar amb l’evolució de la pandèmia
6. El Campus Zona Bàsquet

Promoció Esportiva

Campus Esportiu que s’organitza durant els dies laborables de Setmana Santa
(de dilluns a dijous), aquest campus té lloc al CEM La Mar Bella, durant
aquests dies el bàsquet esdevé un protagonista absolut, nois i noies d’entre 7

i 14 anys gaudeixen de 8h de bàsquet diàries amb multitud de concursos,
entrenaments, activitats extres i molt més.

Tots els beneficis derivats del Campus van destinats a la ONG ADIA.

Promoció Esportiva i Formació

FORMACIÓ
1. Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport
2. Oferta Formativa
2.1. ROPEC
2.1.1 Professionals Esportius
2.2. Voluntaris Esportius
2.3. Professors i Mestres

Formació

2.4. Formació Continuada
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1. Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport
Des de l’1 de gener de 2017 és d’obligat compliment la Llei 3/2008 del 23 d’abril
que regula les professions esportives.
Aquesta llei, entre altres coses, obliga a que qualsevol responsable d’activitat
esportiva estigui inscrit com a tal al Registre Oficial de Professionals de l’Esport

de Catalunya (R.O.P.E.C.).
El compliment d’aquesta normativa, si bé en primer lloc és responsabilitat de les
entitats que contractin els tècnics esportius per a les seves activitats, obliga al
Ceeb a demanar estar inscrit al R.O.P.E.C. a qualsevol persona que vulgui tramitar

Formació

una llicència de responsable tècnic d’un equip.
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2. Oferta Formativa
2.1. ROPEC
2.1.1. Professionals Esportius
Formació pel personal tècnic titulat d’activitats esportives, casals i campus
esportius. Aquesta formació dóna accés al ROPEC.
Requisits per a l'accés
Els participants hauran d'haver complert 16 anys i disposar del certificat de haver
superat l’ESO, o equivalent a nivell academic.
Certificat d’assistència de cada mòdul. Una vegada certificats tots els mòduls i
la validació del període de pràctiques (150h) es tramitarà la Inscripció al
(ROPEC) com a monitor esportiu, (y1) sense modalitat especifica, a totes les
persones que tinguin els requisits.

Monitor Dinamitador/a Poliesportiu (MDP)
Continguts i càrrega lectiva (100h)
Bloc Comú (15 hores)
CIATE Joc i Esport (35h)
CIATE Gestió (35h)
Ambit actuació
Dinamitzador d’activitats extraescolars de multiesport, Monitor Casals, campus
esportius.

Tècnic Esportiu (TE)

Formació

Continguts i càrrega lectiva (120h)
Bloc ME (100 hores)
Càpsula Modalitat Esportiva (20h)
Ambit actuació
Tècnic esportiu d’activitats estraescolars en competició ceeb.
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2.2. Voluntaris Esportius
Formació pel personal tècnic voluntari d’activitats esportives en l’àmbit
extraescolar. Aquesta formació NO dóna accés al Registre Oficial de Professionals
de l'Esport.
Requisits per a l'accés
Per assistir al CURS, els participants hauran d'haver complert 16 anys en el
moment de la inscripció.

Auxiliar Esportiu Escolar (AEE)
Estructura i càrrega lectiva (70h)
Bloc Comú (15h)
CIATE Joc i Esport (35h)
Càpsula Modalitat Esportiva (20h)
Ambit actuació
Colaboracions de voluntariat a les activitats esportives en l’àmbit extraescolar del
Ceeb.
El curs està reconegut mitjançant un diploma acreditatiu expedit pel
CEEB.

Nous Tutor de Joc (NTJ)
Estructura i càrrega lectiva (50h)
Bloc Comú (15 hores)
CIATE Arbitratge (35 hores)
Ambit actuació
Tutoritzar competicions dels Jocs Esportius Escolar de Catalunya.

Formació

Curs reconegut mitjançant un certificat d’assistència atorgat per l'Escola
Catalana de l'Esport.
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2.3. Professors i mestres
Formació per professors i mestres.
Aquesta formació està reconeguda pel departament d’ensenyament.
Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat:
Mestres i Professors d’Educació Física de Primària i Secundària. Llicenciats en
Ciències de l’Educació Física i l’Esport o estudiants de llicenciatures relacionades
amb l’activitat física i l’esport.

A confirmar amb l’evolució de la pandèmia

Curs d’esports alternatius (EA)
Propostes didàctiques per promocionar i potenciar la pràctica d'esports
alternatius.
Continguts de l’activitat:
El curs té una durada de 40 hores agrupades en mòduls de 5 hores.
L'activitat està formada per set sessions monogràfiques semi presencials
de treball teòric-pràctic, cadascuna dedicada a una modalitat esportiva
diferent. Unitats Didàctiques de treball on es donaran eines als assistents
per poder desenvolupar i adaptar diferents esports alternatius als seus
centres.
Reconeixement de mèrits pel Departament d’Ensenyament
El curs té una durada de 40 hores agrupades en mòduls de 5 hores. El
reconeixement de mèrits per part del Departament d’Ensenyament va en
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funció dels mòduls que es realitzin;
•

Curs de 10 hores formatives. (2 mòduls)

•

Curs de 20 hores formatives. (4 mòduls)

•

Curs de 30 hores formatives. (6 mòduls)

•

Curs de 40 hores formatives. (8 mòduls)
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2.4. Formació continuada
Formació tots els agents implicats al Ceeb.
Aquesta formació està reconeguda per l’Escola Catalana de l’esport.
Formacions adreçades a diferents col·lectius del Ceeb:
Tutors i tutores de Joc, Delegats, Delegats i delegades de camp, personal
Tècnics i voluntari, Famílies...

Seminaris Ceeb (semipresencials)
formació semi-presencial / online oberta a tots els agents implicats als JEEB
(Jocs Esportius Escolar de Barcelona)

Filosofia i Valors Ceeb,
Competició paral·lela i Semàfor de valors,
Taules de Bàsquet,
Aplicació de Llicencies Ceeb,
Públic positiu, Joc net a la grada,
Perspectiva de Gènere,
Interculturalitat,
Esport inclusiu,
Iniciació esportiva en edats d’infantil i primaria,

Formació

Monogràfics / formació per famílies

