PROGRAMES TRANSVERSALS/RECURSOS

CURS 2021-2022

“Aquest document és un resum dels programes transversals que es
realitzen al llarg del curs escolar des del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, trobareu més informació a cada espai de la pàgina web
www.elconsell.cat ”
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1. BORSA DE TREBALL

El CEEB disposa d’una borsa de treball on-line, tant per als interessats en treballar a
l’esport escolar com per les entitats que cerquen personal per al desenvolupament
de les seves activitats esportives.
La nostra borsa és un espai idoni sobretot a l’inici de temporada. És un espai web
fàcil d’utilitzar, cada cop amb més ofertes i demandes.
Per tal de publicar l’oferta a la nostra borsa de treball cal omplir el següent
formulari: https://ceeb.cat/publicacio-oferta-de-treball/
Mantindrem l’oferta publicada fins que ens digueu que ja podem tancar-la.

1. Borsade treball

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos al e-mail: borsadetreball@elconsell.cat
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2. AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS

Des del Consell col·laborarem amb la iniciativa de l’Escola Lexia (escola d’alumnes amb
necessitats educatives especials) perquè els nois i les noies amb necessitat educativa
especial tinguin la possibilitat de treballar per a l’esport en edat escolar a través del
CIATE d’Ajudants de Monitors Esportius que els permetrà aconseguir una titulació
per desenvolupar les tasques de suport als educadors.

2. Ajudants de monitors esportius

La nostra col·laboració es basa en el compromís d’incloure els joves que finalitzin
aquest curs (de dos anys de duració) a la nostra borsa de treball. Cada any aquests
joves hauran de fer unes pràctiques i s’integraran com a personal de suport a algunes
de les activitats del CEEB.

En els darrers cursos, molts monitors i Tutors de Joc que col·laboren en les trobades
de menuts i menudets o en altres activitats puntuals del CEEB són alumnes de
l’escola Lexia. Aquests nois i noies són joves majors de 16 anys que treballen, a
través de l’activitat física i l’esport, l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines
necessàries per a la seva inserció en el món social i laboral.

Amb l’objectiu de portar a terme aquest projecte innovador i pioner en el camp de
l'esport adaptat, l’escola Lexia està treballant en col·laboració amb L’Escola Catalana
de l’Esport, el CEEB, la Diputació de Barcelona, i l’Institut Barcelona Esport.

Si voleu col·laborar en aquest projecte no dubteu en acollir a les vostres
activitats a aquests Auxiliars Esportius, ja sigui facilitant les seves
pràctiques o integrant-los en el vostre equip de monitors.
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3. PROJECTE COMPTA FINS A 3
L’esport pot ser un gran mitjà per educar en valors a infants i joves, si s’enfoca
d’una manera adequada. La realitat ens demostra, cada cap de setmana, ales
diferents competicions i activitats que es duen a terme a nombrosos espais
esportius de la ciutat, que la gran majoria de persones que conformen aquest
entorn esportiu viuen aquestes activitats amb seny treballen per extreure’n tot
aquest potencial educatiu.

3. Projecte compta fins a 3

Els nostres programes:
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4. ESPORT SENSE BARRERES

Des del CEEB es va iniciar aquest projecte que pretén fer arribar l’esport a tothom;
sense excloure a ningú i trobant en la diversitat una font de riquesa.

4.1 Objectius
Fer servir l’esport com a eina integradora de tots els col·lectius. Prendre consciència
que les persones amb diferents tipus de discapacitat també tenen dret a practicar
esport.
En el transcurs del curs 2007-2008, el projecte va anar creixent fins a convertir-se
en una realitat. Per al proper curs les activitats que es plantegen són:

4.2 Jornades Esportives i torneigs
• Competició de Futbol 5 entre setmana
• Competició de Bàsquet entre setmana
Competicions de Futbol 5 i Bàsquet entre setmana:

4. Esport Sense Barreres

Les lligues s’adrecen a centres d’educació especial. Tots els esportistes participants
(majors de 13 anys), juguen en una categoria única, però tenint en compte les
habilitats d’uns i dels altres a l’hora de fer els aparellaments i les normatives de joc
de cada partit.
Totes les entitats s’han de donar d’alta a l’aplicació CEEB, i tramitar la llicència i
l’assegurança esportiva de cada jugador com en qualsevol altra activitat dels Jocs
Escolars.
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4.3 Barcelona esport inclou:

La pràctica de l'activitat físic-esportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les
persones, especialment d'aquelles que són més vulnerables com a conseqüència
d'alguna discapacitat, incidint positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió
i la cohesió social de la ciutat.
Per aquest motiu, és necessari tenir a l'abast un programa com Barcelona Esport
Inclou, específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat física,
intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de
Barcelona.

4. Esport Sense Barreres

En aquest sentit, el programa Barcelona Esport Inclou col·labora a fer completa i
activa la vida esportiva de la ciutat, té en compte a tots i cadascun dels col·lectius
que conformen el teixit social de la nostra ciutat, sense excepcions, i ajuda a bastir
de forma més efectiva una societat normalitzada, inclusiva i saludable, que no deixi
a cap grup en risc d'exclusió social. Barcelona vol ser un referent en aquest
aspecte.
En definitiva, es tracta d'aconseguir la pràctica d'activitat física es pugui fer
sense límits i sense barreres, promovent l'esport inclusiu, on tothom hi té
cabuda, ja que el dret a participar-hi és universal.

Durant el curs 2010-2011 va participar, per primera vegada, una persona amb
discapacitat física (cadira de rodes) a la nostra lliga de bàsquet (categoria benjamí).
L’experiència era una prova pilot, i per aquest motiu va ser necessari adaptar el
reglament (normes només aplicables als partits en que aquest jugador estava al
camp).
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El projecte és fruit d’una col·laboració entre el CEEB, l’IBE, la FCEDF (Federació
Catalana d’Esports de persones amb discapacitat física) i un grup d’experts en la
inclusió de persones amb discapacitats. En aquests moments es troba en fase de
desenvolupament.
La prova pilot va funcionar i durant el curs 2011-2012, vam seguir endavant amb el
projecte.
Aquell mateix any, va arribar a nosaltres un segon cas. Un equip de bàsquet,
categoria menut, que va participar a la lliga recreativa de menuts i menudets de
bàsquet.
Durant el curs 2012-2013, la nostra esportista es va iniciar a l’escola de bàsquet de
la FCEDF millorant així la seva tècnica i domini de la cadira.
El curs 13-14, aquest equip va competir a la lliga de Bàsquet del CEEB a la categoria
Pre Benjamí i el curs 14-15 a seguit en la categoria Pre Aleví.

4. Esport Sense Barreres

Seguim a l’espera de trobar més alumnes amb discapacitat que vulguin participar-hi.

