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1. Introducció: 

El Pla Estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya contempla com a primera i segona línia 
estratègica: 

L1. Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern (en les seves diferents modalitats 
tant de neu com de gel) en la població infantil, fent una atenció especial a les comarques 
pirinenques.  

L2. Educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres 
muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics  d’esport. 

El programa ESPORT BLANC ESCOLAR va destinat a la promoció de l’esquí escolar (en les seves 
diferents modalitats) als alumnes de les escoles de les comarques del Pirineu. 

El programa Esports d’Hivern. Barcelona Pirineus 2026 va destinat a la promoció de l’esquí escolar 
(en les seves diferents modalitats) als alumnes de les escoles de Barcelona. 

 

2. Objectius dels programes escolars 

Objectius  

• Ajudar en la formació integral dels alumnes 
• Educar mitjançant l’esport a l’aire lliure a respectar i gaudir de la muntanya 
• Adquisició d’habilitats com la coordinació, l’equilibri, valor i confiança que ajudaran als 

alumnes al desenvolupament de les aptituds físiques. 
• Aprendre la tècnica dels esports de neu. 
• Aconseguir que tots els alumnes que viuen a les comarques pirinenques tinguin 

l’oportunitat d’aprendre a esquiar. 

Objectius tècnics: 

• Desenvolupament bàsic de l’agilitat, l’equilibri i la coordinació. 
• Etapa estructurada i divertida 
• Desenvolupament de la velocitat, agilitat i resistència mitjançant activitats lúdiques i jocs. 
• Desenvolupament de les capacitats físiques i les llibertats fonamentals del moviment de 

l’esquí. 
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3. Característiques dels programes escolars 

 

3.1 Comarques pirinenques 

Multi disciplinar  Esquí de fons, esquí alpí, snowboard, freestyle.  

Integrat al programa 
d’Educació física  

Programa en horari lectiu durant el 2on trimestre.  
Actualment els programes que es duen a terme, pertanyen a les 
activitats extraescolars. 
L’avaluació serà a càrrec de l’àrea d’educació física que inclourà 
l’informe del tècnic monitor.   

1 Dia d’esquí a la setmana  2h o 3h depenent de l’activitat  
No ha de ser el mateix dia per tots els centres  

Durada  8 dies concentrats en el 2on trimestre  

Edat  8/9/10 anys*  

*correspon als cursos de 3er i 4rt de primària (cicle mitjà)                    

Coordinació Inicialment hi haurà un coordinador tècnic de la FCEH + el 
responsable de cada Consell Esportiu que coordinarà la logística 
en cada comarca. 

Necessitats  Forfait – Acord amb les estacions 
Transport– Gestionat pel consell comarcal 
Tècnics – Gestionat per FCEH, degudament titulats i que 
s’adaptin al nivell dels alumnes. 
Material – Acord amb les estacions. Copagament de les famílies. 

Cost  Programa subvencionat pel CCE (mitjançant Consells Esportius), 
Consells Comarcals i Estacions d’esquí. Amb la col·laboració de 
Oficina Barcelona Pirineus 2026, Diputació de Lleida i altres 
patrocinadors. Es planteja un petit cost per les famílies (50% del 
lloguer del material), i en casos excepcionals facilita beques als 
alumnes. 
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3.2 Barcelona 

Multi disciplinar  Esquí de fons, esquí alpí, snowboard, freestyle.  

Integrat al programa 
d’Educació física  

Programa en horari lectiu durant el 2on trimestre.  
L’avaluació serà a càrrec de l’àrea d’educació física que inclourà 
l’informe del tècnic monitor.   

1 Dia d’esquí a la setmana  2h o 3h depenent de l’activitat  
No ha de ser el mateix dia per tots els centres  

Durada  4 dies concentrats en el 2on trimestre  

Edat  8/9/10 anys*  

*correspon als cursos de 3er i 4rt de primària (cicle mitjà)                    

Coordinació Inicialment hi haurà un coordinador tècnic de la FCEH + el 
responsable de l’IBE que coordinarà la logística de l’activitat. 

Necessitats  Forfait – Acord amb les estacions 
Transport– Gestionat per Turisme de Barcelona  
Tècnics – Gestionat per FCEH, degudament titulats i que 
s’adaptin al nivell dels alumnes. 
Material – Acord amb les estacions.  

Cost  Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i 
Estacions d’esquí. 
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4. Accions complementàries i paral·leles al programa escolar 

 

• Elaboració Unitat Didàctica dels Esports de neu. 
• Difusió de contes d’en Ton i Ares per les escoles.  
• Programa formació continuada sobre el coneixement i respecte al medi ambient, destinat al 

professorat dels centres d’ensenyament. 
• Aportació de recursos i continguts sobre el coneixement i respecte al medi natural 

destinada als dinamitzadors i coordinadors del Pla Català de l’Esport. 
• Jornades o cursos específics anuals destinades al professorat dels centres d’ensenyament. 

 
 

5. Avaluació  

L’avaluació forma part de cada activitat. Es realitzarà per part dels tècnics de l’activitat  amb el 
consens del COORDINADOR DEL CENTRE ESCOLAR. 

Hi haurà un temps màxim de 15 minuts per a poder fer-la posteriorment a les classes per part dels 
tècnics. Si es porta a terme aprofitant el reagrupament dels grups o el retorn de material de lloguer 
s’aconseguirà que no s’hagin de modificar els horaris previstos. 

Hi haurà una avaluació de cada activitat i una avaluació general del programa per a cada centre 
(sumatori de les avaluacions de cada activitat). 

A continuació es mostra un exemple dels camps contemplats en l’avaluació d’una activitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE: ZER VAL D´ARAN NI: Nivell inicial

ACTIVITAT: ESQUÍ ALPÍ NF: Nivell final

LOCALITZACIÓ: BAQUEIRA (tel:) OA: Objectius aconseguits

DIA: 9MARÇ 2014 ACT: Actitud valorada 1-5

HORARI: 10-12H. CF: Capacitats físiques valorades del 1-5

PROFESSOR EF: CARME (tel:) CM: Coneixement del medi del 1-5

TÈCNICS ACTIVITAT: TEC: Nom del tècnic que ha portat el grup

ALUMNE CLASSE NI NF OA ACT CF CM TEC
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6. Ràtios  

Per tal de mantenir uns correctes criteris pedagògics i poder controlar correctament els grups s’han 
establert unes ràtios màximes tècnic/alumnes per cada activitat. Aplicant les ràtios i hores al total 
d’alumnes previstos en l’actual campanya 2015 del programa blanc escolar i el programa Esports 
d’Hivern. Barcelona Pirineus 2026:  

Disciplina Alumnes Ràtio 
Nº grups 
Alumnes/ràtio hores/grup Hores totals 

Fons Pirineu  414 10 42 3 dies x 3h =9 373 

Fons Bcn 600 10 60 2 dies x 3h =6 360 

Alpí Pirineu 414 8 52 3 dies x 2h =6 311 

Alpí Bcn 600 8 75 2 dies x 2h =4 300 

Surf Pirineu 414 6* 69 2 dies x 2h =4 276 

Total 1014 

   

1.619 

* Surf de neu: 1/6 (a mesura que els grups vagin assolint nivells de desenvolupament superiors a 
partir del NIVELL 5, es podria arribar a una ràtio 1/8) 

 

7. Tasques i requeriments dels Tècnics  

 

• Estar presents des de que arriba el transport escolar a l’estació.  
• Col•laborar en la logística general al lloguer de material. 
• Disposar d’un llistat dels alumnes amb una primera preselecció per poder fer els grups. 
• Conèixer les necessitats especifiques dels alumnes indicades al llistat: al•lèrgies, 

infermetats, necessitats educatives especials, medicaments…així com les característiques 
de l’assegurança. 

• Conèixer i aplicar la progressió tècnica proposada pel programa. 
• Respectar els horaris generals de l’activitat. 
• Proporcionar als alumnes un mapa de l’estació i recordar les normes de seguretat 

bàsiques. 
• Revisar que l’equip (roba i material tècnic) dels alumnes abans de començar l’activitat. 
• Realitzar la avaluació diària de l’activitat per part dels alumnes i un informe de l’activitat. 
• INFORME: Hora d’inici, hora de finalització, espai utilitzat (pistes), alumnes del grup, 

avaluació, incidències i propostes. 
• Disposar de mòbil amb bateria i proporcionar el contacte 

PREVIES A L´ACTIVITAT: 

• Informar de les característiques del PROGRAMA i resoldre dubtes 
• Informar dels dies i horaris en els que es realitzaran les activitats i les localitzacions. 
• Facilitar la informació meteorològica transmesa per l’estació. 
• Facilitar llistat d’alumnes  especificant: necessitats educatives especials, malalties... 
• Facilitar el contacte del responsable del centre escolar a l’activitat. 
• Facilitar una preselecció per nivells dels alumnes. 
• Facilitar el material didàctic necessari (fulls avaluació, objectius específics...) 
• Demanar els contactes de cada tècnic. 
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DURANT I DESPRÉS DE L´ACTIVITAT: 

• Col·laborar amb la recollida i retorn del material de lloguer per part dels alumnes  
• Col·laborar  amb l’organització de grups de nivell (bàsic el llistat amb la preselecció) 
• Coordinar horaris d’inici i finalització de l’activitat amb acompanyants. 
• Re agrupar els diferents grups en un punt de trobada preestablert. 
• Col·laborar amb el coordinador i professor d’educació física (o responsable del centre 

escolar a l’activitat en el seu lloc) en la avaluació de l’activitat. 
 

8. Condicions econòmiques i hores mínimes garantides per a cada tècnic seleccionat 

Per tal de mantenir uns criteris homogenis en tot el territori els tècnics seleccionats tindran 
garantides un mínim d’hores de feina: 6h en el cas d’esquí alpí, 4h en el cas de surf de neu, i 9h en 
el cas d’esquí de fons. 
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9. Bases de selecció 

 

9.1 Llocs de treball  

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la selecció dels tècnics que han de 
participar en el Programa Esport Blanc Escolar i Esports d’Hivern. Barcelona Pirineus 2026 
l’hivern del 2015, les característiques dels quals són les que consten als apartats previs. 

9.2 Requisits de participació  

Pot participar en aquest procés les persones que compleixi els requisits i les condicions que 
s’estableixen a continuació : 

• Tenir més de 18 anys 
• Formació TD2 en l’especialitat o equivalent 
• Estar inscrit al Registre oficial de professionals de l'Esport de Catalunya 
• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les disposicions 

vigents 
• Estar contractat per una empresa o actiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
• L’empresa i/o l’autònom ha d’estar autoritzat ha exercir l’activitat a l’estació d’esquí a 

on es durà a terme l’activitat. 

Les persones amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de 
participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball. En aquests 
supòsits, cal adjuntar l'acreditació documental corresponent. 

Les persones aspirants han de signar el compromís de participar en la formació especifica 
(novembre-desembre 2014) si són seleccionats així com de tenir disponibilitat alta durant la 
setmana lectiva els mesos de gener, febrer, març i abril de 2015. 

Els requisits de participació s'han de reunir en la data en la qual s’inicia l’activitat. Si en alguna 

especialitat no hi ha oferta suficient de tècnics es podran deixar sense efecte transitòriament 

alguns requeriments, excepte l’edat mínima. 

9.3 Sol•licituds 

Les sol•licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar a la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern i a les seus del Consells Esportius on s’opti a treballar, segons les adreces 
que s'indiquen a continuació, abans del 10 de novembre de 2014 a les 15 hores. Cal escriure a 
l’assumpte: tècnics promoció escolar amb el nom i cognom de l’aspirant i les comarques on 
s’opti a treballar.  

Federació Catalana d'Esports d'Hivern: Avda. del Carrilet 3, edif. D, 3a planta - 08902 
Hospitalet de Llobregat  promocio@fceh.cat 

CE Alt Urgell: Camí Ral de Cerdanya s/n - 25700, La Seu d'Urgell cealturgell@ucec.cat  

CE Alta Ribagorça C/Campanar Vell, s/n - 25520, El Pont de Suert cealtaribagor@ucec.cat  

CE Berguedà C/ Guillem de Berguedà, s/n (Pavelló nou) - 08600, Berga cebergueda@ucec.cat 

CE Cerdanya Torre Viladomiu, Plaça del Rec, 5 - 17520, Puigcerdà esport@cerdanya.org 
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CE Pallars Jussà Magistrat Saura, 16 Baixos - 25620, Tremp cepjussa@pallars.com  

CE Pallars Sobirà Carrer del mig, 9 - 25560, Sort consellesportiu@pallarssobira.cat  

CE Ripollès  C/Progrés, 22 - 17500, Ripoll consellesportiu@ceripolles.cat  

CE Solsonès Casa de Cultura i Juventut, local 15 - 25280, Solsona cesolsones@ucec.cat  

CE Val d'Aran Avgda. Garona, 33.Palau de Gèu. Local 7 - 25530, Vielha cevaldaran@ucec.cat 

Les sol•licituds tenen caràcter vinculant e intransferible per a les persones candidates.  

La sol•licitud s'ha de formalitzar segons el model que es pot obtenir a la pàgina web 
http://www.fceh.cat/. 

 

9.4 Fases del concurs i proposta de resolució 

Els mèrits i les capacitats de les persones candidates per ocupar els llocs convocats s'han de 
valorar fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouen la totalitat dels 
mèrits i de les capacitats especificats en la base 9.5 d'aquesta convocatòria. 

Les assignacions s’aniran fent per ordre de puntuació dins l’àmbit territorial i l’estació d’esquí 
assignada d’acord amb el següents quadre orientatiu d’hores/tècnic per àmbit:  

Estació d'esqui Fons Alpí Surf 

Alt Urgell (Masella/Sant Joan de l'Erm) 90 75 66 

Alta Ribagorça (Boí Taüll/Beret) 25 20 18 

Berguedà (Masella/Guils de Cerdanya) 17 15 13 

Cerdanya (Molina/Guils-Lles-Aransa) 72 60 54 

Pallars (Port Ainé/Virós/Tavascan) 53 44 39 

Ripollès (Vall de Núria) 27 23 20 

Solsonès (Port del Compte/Tuixent) 10 8 7 

Val d'Aran (Baqueira/Beret) 79 66 59 

Barcelona 1 (Molina/Guils)* 135 113  

Barcelona 2 (Masella/Lles-Aransa)* 135 113  

Barcelona 3 (Nuria-Vallter/Tuixent)* 60 50  

Barcelona 4 (Baquira/Beret)* 30 25  

*En el cas de Barcelona és podrà variar la distribució en funció dels centres i necessitats de les estacions 

En el cas d'empat, cal dirimir-lo atenint-se a la qualificació total obtinguda en la primera fase 
(formació) d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, s'ha de dirimir en funció de la 
puntuació més alta obtinguda, en primer lloc, per l’experiència en promoció escolar  i, en segon 
lloc, per l’experiència com a tècnic. 

 

9.5 Mèrits i capacitats per valorar 
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9.5.1 Primera fase  

Es valoren, fins a 55 punts en total, en relació amb el lloc de treball per proveir, els mèrits i 
les capacitats següents:  

Titulacions esportives. Les titulacions oficials superiors a les requerides (TD3 o equivalent), 
quan siguin rellevants per al lloc de treball per proveir, es valoren fins a 20 punts. Les 
vinculades amb altres especialitats del programa Esport Blanc i Esports d’hivern. Barcelona 
Pirineus 2026 (Esquí de fons, Surf de neu i/o Esquí alpí), es valoren fins a 20 punts.  En 
cap cas no s'avaluen les titulacions de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne 
d'altres de nivell superior que es puguin al•legar com a requisit o com a mèrit.  

Formació i perfeccionament. Es valoren, fins a un màxim de 10 punts, les titulacions 
superiors relacionades amb ensenyament i/o esport (Magisteri, Ciències de l’activitat física 
i l’esport,) i les publicacions i la docència impartida per les persones aspirants i l'assistència 
o l'aprofitament als cursos de formació i perfeccionament que versin sobre matèries 
relacionades amb les funcions pròpies dels llocs convocats, o amb habilitats que 
requereixin aquests llocs. 

Coneixements de la llengua catalana. Pels cursos o certificats de llengua catalana de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalent acreditatius de coneixements del nivell 
superior al requerit o pels coneixements de llenguatge especialitzat s'atorguen fins a 5 
punts. 

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats als quals es refereix aquesta fase, s'ha 
d'aportar, dins el termini de presentació de sol•licituds, la documentació següent: 

• Les titulacions i coneixement de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant els 
certificats o títols corresponents.  

• Les publicacions, la docència impartida i l'assistència o l'aprofitament als cursos de 
formació i perfeccionament, s’han d’acreditar mitjançant els certificats emesos pels 
editors o organitzadors. 
 

9.5.2 Segona fase.  

Es valoren, fins a 45 punts en total, en relació amb el lloc de treball per proveir, els mèrits i 
les capacitats següents: 

Treball desenvolupat. Es valora, fins a un màxim de 20 punts, el treball desenvolupat en 
funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les 
pròpies dels llocs convocats, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels 
llocs ocupats en relació amb els que es convoquen i amb les aptituds i les habilitats 
requerides. (Experiència contrastada en el mon de la docència a la neu. Participació en 
activitats prèvies de promoció relacionades amb el PEEHC). 

Antiguitat de la titulació requerida. L'antiguitat es valora a raó de 0,8 punts per any complet, 
i a raó de 0,06 punts per mes, fins a 10 punts en total.  
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Vehicular la proposta mitjançant escola d’esquí o empresa de serveis . Es valora, fins a un 
màxim de 15 punts, que la proposta vingui avalada per una escola d’esquí o empresa de 
serveis en funció de la dimensió, trajectòria i implantació territorial de la mateixa. Tindrà 
especial importància la vinculació de l’empresa a l’estació d’esquí. 

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats als quals es refereix aquesta fase, s'ha 
d'aportar, dins el termini de presentació de sol•licituds, els certificats emesos per empreses 
o entitats per qui s’ha prestat el servei, que han d'acreditar les funcions desenvolupades en 
els llocs de treball i la durada del treball. 

 

9.6 Junta de Mèrits i Capacitats 

L'òrgan col•legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de valoració i provisió és 
la Junta de Mèrits i Capacitats, la qual està formada, per les persones següents: 

• Un/a representant de la Federació Catalana d’Esports d’hivern, que actua com a 
president/a. 

• Un/a representant de l’ACEM (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de 
Muntanya). 

• Un/a representant de Tot Nòrdic. 
• Un/a representant de cada Consell Esportiu del Pirineu. (Únicament participarà en el 

seu àmbit territorial) 
• Un/a representant de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Un/a representant del Consell Català de l’Esport. 
• Un/a representant de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic d’Esport d’Hivern de 

Catalunya. 
• Un/a representant del Departament d’Ensenyament. 

La Junta de Mèrits i Capacitats encarregarà uns valoració inicial, prèvia a la reunió d’avaluació, 
al coordinador/a del programa Esport Blanc Escolar (FCEH), que actuarà com a secretari. 
També podrà sol•licitar el nomenament d'assessors especialistes, els quals actuen amb veu 
però sense vot. 

La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les persones 
candidates per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i de les capacitats o altres aspectes de la 
documentació aportada per les persones interessades quan ho consideri convenient. 

En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació a les 
persones aspirants s'han de fer públiques. 

9.7 Procediment 

Un cop transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol•licituds i de renúncies, la 
Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la proposta de persones aspirants admeses i 
excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual s'ha d’exposar públicament. 

Un cop feta la valoració dels mèrits i de les capacitats previstos segons els sistemes 
d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la proposta 
provisional de selecció dels tècnics, la qual s'ha d'exposar a fi i efecte que les persones 
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interessades puguin formular, en el termini de 10 dies, les observacions o reclamacions que 
considerin pertinents. 

La Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la proposta definitiva de selecció dels tècnics 
incorporant o donant resposta a les observacions o reclamacions que puguin arribar. 

9.8 Resolució del concurs 

La resolució definitiva del concurs s'ha de dictar dins el termini màxim d’un mes a partir de 
l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol•licituds de participació. 

 


