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ESPORT A ESCOLA 2021 
 
 

El programa Esport a Escola és una iniciativa de la Direcció General 
d'Esports de la GV perquè les federacions esportives promoguen l'esport escolar. 
Participen actualment des que es va iniciar el programa fa 4 anys  atletisme, 
escacs, bàdminton, handbol, beisbol, esgrima, hoquei, judo, orientació, pàdel, 
rugbi, salvament i socorrisme, tennis taula, triatló, voleibol i esports adaptats.  
 
La FEMECV vol participar en aquesta Campanya d'esport escolar de la GV, dins 
d'una línia de treball dels Comités i Vocalies de promoció dels esports de 
muntanya i escalada en centre educatius i associacions.  L'objectiu de la FEMECV 
és optar a les ajudes de Esport a Escola per al programa escolar de 2021 que la 
Direcció General d'Esports obri cada any a les federacions esportives de la CV. 
 
 
1. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA - SÍNTESI 
 
 
1.1. Objecte. 

 
Convocar les subvencions destinades a federacions esportives per al 
desenvolupament del programa Esport a Escola en centres educatius durant l'any 
2020. 
 
1.2. Entitats beneficiàries. 

 
Podran sol·licitar aquestes subvencions les federacions esportives que 
desenvolupen l'activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, 
exclusivament per al desenvolupament del programa Esport a Escola, i que 
complisquen tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. La documentació que ho acredite 
s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre 
de bases i l'article 6 d'aquesta convocatòria. 
 
1.3. Finalitat 
 

1. Aquestes subvencions, a través d'unitats didàctiques amb sis sessions 
teoricopràctiques desenvolupades durant l'horari de la classe d'Educació 
Física, tenen les finalitats següents: fomentar la pràctica de l'activitat física 
i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, i 
formar en hàbits saludables i educació en valors. 
 

2. El programa es desenvoluparà en els centres educatius promotors de 
l'activitat física i l'esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit 
a alumnes que cursen 5é o 6é d'Educació Primària i/o 1r o 2n d'Educació 
Secundària Obligatòria. 
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2. EQUIP TÈCNIC. 
 

La FEMECV designarà un Coordinador per a desenvolupar el projecte i 
executar-lo fins a la seua finalització i presentació de la documentació final per al 
pagament del projecte. 
 

Es realitzarà un procés d'informació pública en la web de la FEMECV 
durant 14 dies, perquè es presenten els federats que vulguen optar a la 
Coordinació. Com a criteri de selecció  la Junta Directiva designarà a tres directius 
que  seran els encarregats de valorar les candidatures i currículums, mitjançant  
un perfil que es basa en els següents paràmetres: 
 

1. Experiència en coordinació o execució de projectes de tipus 
educatiu/escolar/associatiu punt amb Institucions, entitats esportives, 
educatives i empreses en matèria de promoció infantil i juvenil. 

2. Es valorarà que tinga titulacions relacionades amb l'educació formal 
(Llicenciat en Ed. Física i Esports, Magisteri de EF, etc...), títols de Gestió  
Esportiu i /o Soci cultural  així com les de tècnic esportiu de 
muntanyisme  o qualsevol altra modalitat de tècnic de la FEMECV 
(senderes, marxa nòrdica, etc...). 

 
El treball a desenvolupar com a Coordinador, no és el del treball directe i 

com a docent amb els escolars, sinó un treball de gestió administrativa, 
planificació  i de recursos humans de l'equip de tècnics que vagen a realitzar les 
sessions didàctiques, i de relació amb la FEMECV, el Centre Educatiu i els 
responsables de la D. Gral d'Esports (Àrea Esport a Escola). El coordinador 
comptarà a més amb un adjunt que l'ajudarà en la fase de preparació i 
desenvolupament del projecte. 
 

La comissió per a la selecció del Coordinador establirà la quantitat a 
percebre pel Coordinador pel seu treball en el Projecte, així com en el cas que 
opte a ser docent si compleix el perfil de la D. Gral d'Esports per als tallers 
didàctics amb escolars, que els permetria poder participar com a professor en els 
centres educatius. 
 

A més les vocalies implicades (Marxa Nòrdica, Escalada i CXM…) 
designaran un tècnic que participarà en el disseny de les programacions 
didàctiques, si compleix els requisits com a monitor esportiu de la Campanya, 
juntament amb altres tècnics que isquen del llistat de la EVAM. 
 

La FEMECV establirà un calendari de comú acord amb el coordinador, per 
a desenvolupar el programa, que ha de tindre com a final la presentació a la Junta 
Directiva del projecte ja revisat amb la D. Gral dels esports per a poder passar per 
Junta Directiva abans del 23 d'octubre (presentació davant la GV al desembre 
s'obri termini). En relació al personal adequat per a fer les sessions didàctiques 
amb l'alumnat, la EVAM proporcionara de les seues bases de dades un llistat que 
s'adeqüe al que demana de titulacions mínimes la GV. 
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Per a dirigir-se a la D. Gral d'Esports o als centres educatius ho podran fer 

el Coordinador amb el suport d'un adjunt, i hauran de passar un report de 
gestions mensuals al President i gerència. Per al seguiment de la Campanya es 
realitzaren una reunió trimestral  on est el coordinador i adjunt, i la Comissió 
delegada per la Junta Directiva per a “Esport a Escola”. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ 
 

 http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/deporte-en-la-escuela  
 

ESPORT A L'ESCOLA (5º-6º Primaria y 1º-2º ESO) 
 

 http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/163776050/GUI
A+Informaci%C3%B3n+CEPAFE+gener2020-casV2.pdf/08551b99-
f36c-42e5-ac36-43db6f3e2fd8  

 http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/164560489/relac
ion+de+federaciones+2020+esport+a+l%27escola.pdf/6791c1bb-
f289-4956-a113-7effc1ee5067  

 
ESPORT A L'ESCOLA +1H EF (3º-4º Primaria) 
 

 http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/164560489/Info
+CEPAFE+Esport+a+l%27Escola+%2B1h+EF+2019+ok.pdf/cd6cd7
69-5d3a-4c0c-a338-c4435ee554bb  

 https://fundaciontrinidadalfonso.org/proyecto/valores-
deporte/esport-a-lescola-1h/  
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