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1. PRESENTACIÓ
Les següents bases exposen les condicions per a participar en els programes de promoció escolar d’esports
d’hivern, en format de concurs per tal de mostrar transparència, en la selecció dels tècnics esportius de les
escoles d’esports d’hivern interessades en participar-hi.
Els programes de promoció escolar s'emmarquen en el desplegament de les línies i plans d'acció del Pla
Estratègic dels Esports d'Hivern a Catalunya 2012-2022. Les unitats que col·laboren per portar a terme el
desenvolupament específic d’aquests programes són:
- Consell Català de l'Esport (CCE) del Departament de Presidència juntament amb la Direcció
General d'Educació Primària (DGEP) del Departament d'Ensenyament, les representacions
territorials de la Secretaria General de l’Esport de Lleida, Girona i Barcelona; i els Consells Esportius
de cada comarca (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès,
Cerdanya, Berguedà i Ripollès.
- L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports, mitjançant el Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona.
- La Federació Catalana d’Esports d’Hivern.
- L’Associació d’Estacions d’Esquí de Muntanya, Tot nòrdic i Port del Comte.

2. INTRODUCCIÓ
Durant el curs escolar/temporada 2017-2018 es requereix seleccionar tècnics esportius per a les disciplines
d'esports d'hivern d’esquí nòrdic, esquí alpí i surf de neu.
Amb els tècnics esportius de les empreses seleccionades es portaran a terme els programes institucionals
de promoció escolar: ESPORT BLANC ESCOLAR (EBE) i ESPORTS D’HIVERN BARCELONA (EH-BCN). Aquests
són impulsats per la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Ensenyament; i l’Ajuntament de
Barcelona respectivament, i coordinats per la Federació Catalana d’Esport d’Hivern, juntament amb els
Consells Esportius de cada comarca i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.
Els programes es realitzaran seguint un calendari establert, per les sessions del 2n trimestre del curs, en les
estacions d’esquí que s’assignen respecte a la localització de l’escola.
Aquesta selecció es portarà a terme a partir de les bases que s'exposen en aquest document, les quals
recullen els requisits comuns dels programes que conflueixen a totes les regions, a més dels aspectes
específics de cada territori. Ambdós tipus de requisits han estat consensuats entre el Consell Català de
l’Esport, l’Ajuntament de Barcelona, els Consells Esportius, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i la
Federació Catalana d'Esports d'Hivern.
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Les bases exposen:
- La temporalització del concurs.
- Els requisits que s’han de complir.
- L’enllaç per presentar les sol·licituds.
La valoració es portarà a terme mitjançant les juntes de mèrits i capacitats, on participen les diferents
institucions del programa. Aquestes publicaran les puntuacions obtingudes de les candidatures presentades,
el període de reclamacions i els resultats definitius.
Tots els tècnics presentats hauran d'assistir, com a mínim, a una de les formacions específiques dels
previstes en les dates que s’exposen en aquest document.
Els principals objectius dels programes de promoció escolar són:
OBJECTIUS GENERALS
1. Ajudar en la formació integral de l'alumnat de primària.
2. Educar mitjançant l'esport a l'aire lliure.
3. Respectar i gaudir de la muntanya.
4. Fomentar l'adquisició d'habilitats físiques bàsiques.
5. Aprendre la tècnica dels esports de neu.
6. Aconseguir que tot l'alumnat que viu a les comarques pirinenques tinguin l'oportunitat de conèixer la pràctica de les disciplines
dels programes.
OBJECTIUS TÈCNICS
1. Impulsar el desenvolupament bàsic de l'agilitat, l'equilibri i la coordinació.
2. Fomentar la vivència d'una etapa estructurada mitjançant eines de joc i d'estímul per a una pràctica lúdica.
3. Fomentar el desenvolupament de la velocitat, l'agilitat i la resistència mitjançant activitats lúdiques i jocs.
4. Potenciar el desenvolupament de les capacitats físiques i les llibertats fonamentals del moviment dels esports d'hivern.
OBJECTIUS PEDAGÒGICS
1. Desenvolupar un programa d’esports d’hivern inclòs en el currículum d’educació física de cada centre escolar participant.
2. Avaluar els alumnes segons l’assoliment de competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física.

2.1 CARACTERÍSTIQUES COMUNES DELS PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESCOLAR
Les característiques comunes dels programes de promoció escolar, ESPORT BLANC ESCOLAR i ESPORTS
D’HIVERN BARCELONA són:
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MULTI DISCIPLINAR
Esquí nòrdic – Esquí alpí – Surf de Neu
INTEGRAT AL PROGRAMA D’EDUCACIÓ FÍSICA
- Programa en horari lectiu durant el 2n trimestre.
- Unitat Didàctica desenvolupada pel Departament d'Ensenyament, a partir de la col·laboració entre escoles i centres de recursos,
amb el seguiment de la implementació i avaluació per la Inspecció educativa.
- L'avaluació serà a càrrec de l'àrea d'Educació Física, inclourà seguiment tècnic del monitor amb seguiment de la Inspecció
Educativa.

2.2. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESCOLAR
ESPORTS D’HIVERN BARCELONA
EH-BCN

- 1 sessió per setmana

- 1, 2 o 4 sessions per setmana segons modalitat.

- 3h nòrdic x 3sessions = 9h

- 3h nòrdic x 2 sessions = 6h
- 2h alpí x 2 sessions = 4h o 2h surf de neu x 2 sessions
= 4h

- 2h alpí x 3 sessions = 6h

Distribució de les
sessions

- 2h surf de neu x 2 sessions = 4h
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S1

S2

S3

S4

nòrdic

alpí

surf

nòrdic

alpí

surf

nòrdic

alpí

nòrdic

nòrdic

alpí o surf

alpí o surf

8 setmanes concentrades del gener al març de
2018.

Durada

Edat
Coordinació

Necessitats i finançament dels costos

ESPORT BLANC ESCOLAR
EBE

Forfait

Transport

Tècnics

Material
Assegurança

1 setmana més per als alumnes de 4rt que
finalitzen el programa
8/9/10 anys corresponent als cursos de 3r i 4rt de
primària.
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Coordinació tècnica general.
Consell Esportius
Coordinació tècnica territorial a la seva comarca.
Facilitat per les estacions d'esquí amb un preu
mínim acordat, assumit per cada consell esportiu a
partir de la subvenció finalista del CCE de la
Generalitat.
Coordinat per consells comarcals i coordinació
amb el consell esportiu, i assumit per les
Diputacions provincials i del Consell Català de
l’Esport.
Selecció dels consells esportius, en coordinació
amb la FCEH i les institucions. Assumeix el consell
esportiu amb la subvenció finalista del CCE de la
Generalitat.
Facilitat per les estacions d’esquí amb un preu
assumit un 50% pel Consell Català de l’Esport i el
restant, pels Consells Esportius.
Proporcionada per la UCEC mitjançant els Consells
Esportius i assumit pels participants del programa.

4 dies del gener al març del 2018 segons modalitat
escollida (1 dia x 4 setmanes / 2 dies x 2 setmanes / 4
dies x 1 setmana).
9/10/11 anys corresponents als cursos de 4rt i 5é de
primària
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Coordinació general i tècnica.
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Inscripcions i logística de transport.
Facilitat per les estacions d'esquí amb un preu mínim
acordat, assumit per l’Institut Barcelona Esports.

Facilitat per l’Institut Barcelona Esports.
Selecció del consells de l’esport escolar de Barcelona,
en coordinació amb la FCEH i les institucions. Assumeix
l’Institut Barcelona Esports.
Facilitat per les estacions d'esquí amb un preu assumit
per l’Institut Barcelona Esports.
Facilitada per l’Institut Barcelona Esports.

5

Bases per a la selecció de tècnics esportius d’hivern, per als programes de
promoció escolar d’esports d’hivern.
Temporada 2017-2018

3. BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE TÈCNICS
3.1 TEMPORALITZACIÓ
Dilluns 9 d’octubre de 2017
Divendres 20 d’octubre de 2017

Divendres 27 d’octubre

-

Dilluns 30 d’octubre de 2017
Dijous 2 de novembre de 2017
Diumenge 5 de novembre 2017
Dilluns 6 de novembre de 2017
Dimecres 8 de novembre de 2017
Dilluns 13 de novembre de 2017

-

Publicació del concurs d’empreses de tècnics esportius.
Final de presentació de candidatures d’escoles de tècnics.
Final de presentació de tècnics esportius per part de les empreses.
Publicació de les dates de les jornades de formació.
Valoració de mèrits i publicació de resultats del programa EBE. Comarques:
Solsonès, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès.
Inici del període de reclamacions dels resultats del programa EBE. Comarques:
Solsonès, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès.
Valoració de mèrits i publicació de resultats del programa EBE. Comarques: Val
d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Inici del període de reclamacions dels resultats del programa EBE. Comarques:
Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Valoració de mèrits i publicació de resultats dels programa EH-BCN.
Final del període de reclamacions del programa EBE. Comarques: Solsonès, Alt
Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès.
Final del període de reclamacions del programa EBE. Comarques: Val d’Aran,
Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Final del període de reclamacions del programa EH-BCN.
Publicació oficial dels resultat del concurs d’empreses de tècnics.

a. Mèrits i capacitats per valorar
Es valorarà la puntuació global de l’escola (FASE 1), més amb la mitjana de la puntuació de tots els tècnics
presentats (FASE 2), més la FASE 3.
Els tècnics seran sol·licitats a l’escola corresponent segons la seva posició en el rànquing.
En cas d’existir empat en el rànquing d’escola, es donarà prioritat al tècnic amb més titulacions
complementàries, exposades en la FASE 2.
En cas d’haver-hi tècnics de diferents escoles en una mateixa sessió, el tècnic amb més puntuació serà qui
coordinarà l’equip en cas què el tècnic del consell esportiu no estigui present.
Les puntuacions establertes seran independents per a cada territori, ja que una part dels requisits a valorar
estan establerts per Consell Esportiu corresponent. Així doncs, cada escola es valorada individualment per a
cada territori on ha presentat candidatura.
Els mèrits i capacitats es valoraran segons aquestes 3 fases:
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FASE 1
INSCRIPCIÓ DE L’EMPRESA DE TÈCNICS ESPORTIUS
MÀXIM 30 punts
Document acreditatiu per treballar a l’estació seleccionada.

Màxim 20 punts

Experiència en els programes Esport Blanc Escolar i Esports d’Hivern
Barcelona.

Màxim 10 punts

10 punts / estació acreditada
2,5 punts / programa
(sempre què s’hagin
complert els criteris de
qualitats exigits)

OBSERVACIONS
Pas 1: Escollir a quin o quins programes es presenta.
Pas 2: Escollir el territori o territoris on es presenta.

NO AFECTEN A LA PUNTUACIÓ DE LA FASE

Pas 3: Escollir l’estació o estacions d’esquí on es presenta.
Pas 4: Acreditar l’experiència.

És imprescindible acreditar l’autorització
per treballar en l’estació o estacions
seleccionades.
És imprescindible acreditar l’experiència.

AFECTEN A LA
PUNTUACIÓ DE LA
FASE

FASE 2
INSCRIPCIÓ DELS TÈCNICS ESPORTIUS
MÀXIM 40 PUNTS / TÈCNIC
Tècnic esportiu de nivell 3 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu
Tècnic esportiu de nivell 2 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu
Tècnic esportiu de nivell 1 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu
Tècnic autoritzat en esquí per una entitat que treballi amb NEE
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Diplomatura en Magisteri en especialitat d’Educació Física
Tècnic de grau superior en activitats esportives en el medi natural
Tècnic de grau mitjà en activitats esportives en el medi natural
Monitor o director de lleure
Experiència de treball en el Departament d’Ensenyament i/o a l’Escola catalana
de l’Esport
Títol de nivell D de català
Títol de nivell C de català
Experiència adquirida en programes del PEEHC

23,25 punts
13,25 punts
3,25 punts
5 punts
1,5 punts
1 punt
0,5 punts
0,25 punts
0,25 punts
1,5 punts
5 punts
2,5 punts
0,75 punts / any
Màxim 3 punts

(sempre què s’hagin
complert els criteris
de qualitats exigits)

OBSERVACIONS


Per als tècnics presentats en els programes 2016-2017 no caldrà presentar la documentació requerida a excepció de que
existeixi alguna actualització en els documents.

Per als tècnics presentats que no hagin participat en els programes del curs 2016-2017 serà imprescindible presentar la
documentació requerida a continuació.

Un mateix tècnic podrà ser presentat per dues empreses diferents.

Certificat de delictes de naturalesa sexual.
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a

Certificat de treball amb NEE.
promocio@fceh.cat. Tota aquella documentació no presentada, dins
dels terminis establerts, no serà considerada per la puntuació.

Certificat d’altres titulacions assolides.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de

Certificat d’experiència en el Departament
documentació extraordinària, aquesta disposarà d’una setmana des
d’Ensenyament i/o Escola Catalana de l’Esport.
de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentar-la, no es tindrà

Certificat de nivell de català.
en compte per la puntuació.

Experiència de treball en programes del PEEHC
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FASE 3
INSCRIPCIÓ PER CADA ÀMBIT TERRITORIAL
MÀXIM 30 punts PER A CADA TERRITORI
VAL D’ARAN
25 punts
15 punts
Màxim 5 punts

Nivell C en llengua aranesa.
Nivell B en llengua aranesa.
Per cada tècnic que resideixi a la comarca.

1 punt / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.




Certificat de nivell de
llengua aranesa.
Certificat
d’empadronament.

ALTA RIBAGORÇA
Per cada any treballat amb el Consell Esportiu en activitats d’esports d’hivern.

Màxim 30 punts

6 punts / any
(sempre què
s’hagin complert
els criteris de
qualitats exigits)

OBSERVACIONS
PALLARS SOBIRÀ
Empresa amb el domicili fiscal del municipi establert a la comarca.
Per cada tècnic que resideixi a la comarca.
Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballar amb el Consell Esportiu amb
activitats d’Esports d’hivern.
Per cada tècnic que aporti l’empresa segons els requisits per treballar en el programa.

10 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts

1 punt / tècnic
1 punts / tècnic

Màxim 10 punts

1 punt / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Document que acrediti la
ubicació de l’empresa.
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PALLARS JUSSÀ
Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell Esportiu en activitats
d’esports d’hivern
Per cada tècnic que resideixi a la comarca.
Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per treballar en el programa.

Màxim15 punts

3 punts / tècnic

Màxim 6 punts
Màxim 9 punts

1 punt / tècnic
1 punt / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Certificat
d’empadronament.

ALT URGELL
Màxim 15 punts

Per cada any treballat amb el Consell Esportiu en activitats d’esports d’hivern.
Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per treballar en el programa.
Per cada tècnic que resideixi a la comarca.

Màxim 10 punts
Màxim 5 punts

3 punts / any
(sempre què
s’hagin complert
els criteris de
qualitats exigits)
1,25 punts / tècnic
0,5 punts / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Certificat
d’empadronament.

SOLSONÈS
Màxim 12 punts

Participació en programes que facin referència a la FCEH que organitza el Consell
Esportiu.
Per cada tècnic que hagi treballat en activitats esportives extra escolars.
Presentació d’un projecte/memòria d’empresa.

Màxim 12 punts
Màxim 6 punts

3 punts / any
(sempre què
s’hagin complert
els criteris de
qualitats exigits)
2 punts / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Projecte/memòria
d’empresa.
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CERDANYA
Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.
Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.

20 punts
10 punts

OBSERVACIONS
BERGUEDÀ
Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.
Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.
Participació en el programa EBE a la comarca el curs 2016-2017. (sempre què s’hagin

7.5 punts
2.5 punts
10 punts

complert els criteris de qualitats exigits)
10 punts

Per cada tècnic que resideixi a la comarca.

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Certificat
d’empadronament.

RIPOLLÈS
Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell Esportiu en activitats
d’esports d’hivern.
Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per treballar en el programa.
Per cada tècnic que resideixi a la comarca.

Màxim 15 punts

3 punts / tècnic

Màxim 9 punts
Màxim 6 punts

1 punt / tècnic
1 punt / tècnic

OBSERVACIONS
Documentació imprescindible a presentar via correu electrònic a promocio@fceh.cat. Tota
aquella documentació no presentada, dins dels terminis establerts, no serà considerada
per la puntuació.
En cas de que es requereixi a l’empresa la presentació de documentació extraordinària,
aquesta disposarà d’una setmana des de la notificació per a fer-ho. En cas de no presentarla, no es tindrà en compte per la puntuació.



Certificat
d’empadronament.

BARCELONA
Màxim 10 punts

Per cada tècnic que ha treballat en programes de promoció escolar del PEEHC en el curs
2016-2017.
Tècnic esportiu de nivell 3 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu
Tècnic esportiu de nivell 2 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu
Tècnic esportiu de nivell 1 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu

Màxim 10 punts
Màxim 6 punts
Màxim 4 punts

2 punts / tècnic
(sempre què
s’hagin complert
els criteris de
qualitats exigits)
2 punts / tècnic
1 punts / tècnic
1 punt / tècnic

OBSERVACIONS
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b. Junta de mèrits i capacitats
L'òrgan què valorarà les candidatures presentades és la Junta de Mèrits i Capacitats, formada pels següents
representants per cada territori:
MEMBRES
- Fins a tres representants del Consell Esportiu (un dels quals
actua com a president/a de la junta).
- Un/a representant de la Federació Catalana d'Esports
d'Hivern.
- Fins a dos representants de la Generalitat de Catalunya
(Consell Català de l'Esport i Departament d'Ensenyament).
- Un/a representant de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí
i Activitats de Muntanya, relacionat amb les Estacions d'Esquí
implicades.
- Fins a dos representants del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona (un dels quals actua com a president/a de la junta).
- Un/a representant de la Federació Catalana d'Esports
d'Hivern.
- Fins a dos representants de l’Ajuntament de Barcelona.
- Un/a representant de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí
i Activitats de Muntanya, relacionat amb les Estacions d'Esquí
implicades.

TERRITORI
Val d’Aran
Alta Ribagorça
Pallars Sobirà
Pallars Jussà
Solsonès
Alt Urgell
Cerdanya
Berguedà
Ripollès

Barcelona

DATA
Junta: dilluns 30 d’octubre
Reclamacions: fins dilluns 6 de novembre
Resultats oficials: dilluns 13 de novembre
Junta: divendres 27 d’octubre
Reclamacions: fins diumenge 5 de
novembre
Resultats oficials: dilluns 13 de novembre

Junta: dijous 2 de novembre
Reclamacions: fins divendres 8 de
novembre
Resultats oficials: dilluns 13 de novembre

La Junta de Mèrits i Capacitats encarregarà una valoració inicial, prèvia a la reunió d'avaluació, al
coordinador del programa Esport Blanc Escolar de cada territori, que actuarà com a secretari. També podrà
sol·licitar el nomenament d'assessors especialistes què actuaran amb veu però sense vot.
La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar presencialment les empreses o persones físiques
candidates per aclarir punts dubtosos dels mèrits i/o de les capacitats o altres aspectes de la documentació
aportada quan ho consideri convenient.
c. Ràtios i cost brut
Per tal de mantenir uns correctes criteris pedagògics i poder assegurar un òptim funcionament de les
sessions, s'han establert unes ràtios màximes tècnic/grup d’alumnes per cada activitat. Si l’escola de tècnics
o el centre d’ensenyament considera convenient modificar el nombre de tècnics haurà de sol·licitar-ho
prèviament al coordinador del seu territori.
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ESPORT BLANC ESCOLAR
DISCIPLINA

RÀTIO

HORES/GRUP

Esquí nòrdic
Esquí alpí
Surf de neu

1 tècnic x 10 alumnes
1 tècnic x 8 alumnes
1 tècnic x 6 alumnes

3 dies x 3h = 9h
3 dies x 2h = 6h
2 dies x 2h = 4h

ESPORTS D’HIVERN BARCELONA
DISCIPLINA

RÀTIO

HORES/GRUP

Esquí nòrdic
Esquí alpí
Surf de neu

1 tècnic x 10 alumnes
1 tècnic x 8 alumnes
1 tècnic x 6 alumnes

2 dies x 3h = 6h
2 dies x 3h = 6h
2 dies x 2h = 4h

És obligatori que el tècnic/a porti TOTES les sessions del mateix grup/centre educatiu. Aquesta condició sols
podrà alterar-se per motius estrictament justificats i no de necessitats d’empresa.
En cap cas es realitzarà augment del nombre de tècnics segons els nivells tècnic dels alumnes. Per aquest
casos es podrà modificar la ràtio dels grups però no el número de tècnics.
Les escoles de tècnics únicament poden assignar grups als tècnics proposats al concurs. Si per alguna raó de
força major no es pot complir, l'empresa està obligada a comunicar el canvi al coordinador de la FCEH i bé
al tècnic corresponent del consell esportiu el més aviat possible, adjuntant la documentació que acrediti el
compliment dels requisits del tècnic/a suplent i justificant la raó del canvi.
c.1 Alumnes amb necessitats educatives especials
Aquesta organització de grups sols pot ser modificada en sessions on participin alumnes amb necessitats
educatives especials. Les necessitats de tècnics per aquests casos s’acordaran entre el coordinador
territorial i l’escola d’ensenyament, tot i això les ràtios orientatives són les següents:
NEE

DISCIPLINA

RÀTIO

* Alumnes amb necessitat de cadira
adaptada.

Esquí nòrdic / Esquí alpí
/ Surf de neu

1 tècnic x 1 alumnes

* Alumnes amb discapacitats físiques,
intel·lectuals sensorials.

Esquí nòrdic / Esquí alpí
Surf neu
Esquí nòrdic / Esquí alpí

* Alumnes amb trastorns d’autisme,
mentals o greus de conducta.
Surf neu

1 tècnic x 4 alumnes
NEE + 1 professor
1 tècnic x 2 alumnes
NEE + 1 professor
1 tècnic x 1 alumnes
NEE + 6 alumnes nivell
iniciació + 1 professor
1 tècnic x 1 alumne NEE
+ 3 alumnes nivell
iniciació + 1 professor

OBSERVACIONS

En el cas de ser un únic cas de tot
el grup classe, es podrà aplicar la
ràtio 1/1.
Per aquest tipus necessitats
sempre es procurarà incloure
l’alumne en grup amb altres
companys. En cas de no existir
alumnes de nivell iniciació es
podrà aplicar la ràtio 1/1.
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c.2 Procediment de facturació
En el cost màxim per sessió estan contemplades totes les despeses de l‘empresa, incloent els costos de
gestió, funcions i tasques dels tècnics; i l’IVA.
Nòrdic
EBE + EH-BCN
Monitor TD2 o
superior
Monitor TD1

46,7€ / hora
140,10€ / sessió
39,70€ / hora
119,10€ / sessió

Alpí
EBE

Surf
EH-BCN

52€ / hora
104€ / sessió

156€ / sessió

39€ / hora
78€ / sessió

117€ / sessió

EBE

EH-BCN
54€ / hora

108€ / sessió

162€ / sessió

40,5€ / hora
81€ / sessió

121,5€/ sessió

IVA INCLÒS EN TOTS ELS PREUS
En cas de no existir suficients tècnics per cobrir una activitat, la Comissió de Seguiment valorarà les possibles
alternatives per cobrir aquesta necessitat.

TERRITORI
CONSELH ESPORTIU
D’ERA VAL D’ARAN
CONSELL ESPORTIU DE
L’ALTA RIBAGORÇA
CONSELL ESPORTIU DEL
PALLARS SOBIRÀ
CONSELL ESPORTIU DEL
PALLARS JUSSÀ
CONSELL ESPORTIU DEL
SOLSONÈS
CONSELL ESPORTIU DE
L’ALT URGELL
CONSELL ESPORTIU DE
LA CERDANYA
CONSELL ESPORTIU DEL
BERGUEDÀ
CONSELL ESPORTIU DEL
RIPOLLÈS
CONSELL DE L’ESPORT
ESCOLAR DE BARCELONA

DADES DE FACTURACIÓ
DADES FISCALS
Avgd. Garona, 33.Palau de Gèu. Local 7 – 25530, VIELHA
NIF: G25033994
C/Campaner Vell, s/n – 25520, EL PONT DE SUERT
NIF: G25266438
Camí de la Cabaner, s/n – 25560, SORT
NIF: V25034208
Magistrat Saura, 16 Baixos – 25620, TREMP
NIF: G25034216
Casa de Cultura i Joventut,m local 15 – 25280, SOLSONA
NIF: G25034323
Camí Ral de Cerdanya, s/n – 25700, LA SEU D’URGELL
NIF: G25033960
Torre Viladomiu, Plaça del Rec, 5 – 17520, PUIGCERDÀ
NIF: V17406802
C/Guillem de Berguedà, s/n (Pavelló nou) – 086000, BERGA
NIF: V08923070
C/Bernat Saulet, 6 – 17860, St. Joan de les Abadesses
NIF: G17088238
Avda Litoral 86-96 - 08005-BARCELONA
CIF: G08916991

MÉS INFORMACIÓ
cevaldaran@ucec.cat
cealtaribagor@ucec.cat
conselleportiu@pallarssobira.cat
cepjussa@pallars.com
cesolsones@ucec.cat
ceaturgell@ucec.cat
esport@cerdanya.org
cebergueda@ucec.cat
consellesportiu@ceripolles.cat
pdominguez@elconsell.cat i
promocio@fceh.cat

Totes les factures hauran de especificar:
- La data del servei.
- L’escola a qui s’ha realitzat l’activitat.
- El nom del tècnic que ha realitzat el servei.
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d. Estacions que participen en el programa
REGIÓ
ALT URGELL
ALTA RIBAGORÇA
BERGUEDÀ
CERDANYA

NÒRDIC
Sant Joan de l'Erm
Aransa
Lles de Cerdanya
Baquèira
Aransa
Lles de Cerdanya
Aransa
Lles de Cerdanya
Guils de Cerdanya

PALLARS JUSSÀ

Tavascan

PALLARS SOBIRÀ

Baqueira
Tavascan
Virós

RIPOLLÈS

Vall de Núria

SOLSONÈS

Tuixent

VAL D'ARAN

Baqueira

BARCELONA

Aransa
Lles de Cerdanya
Guils de Cerdanya
Tuixent

ALPÍ / SURF
La Molina
Masella
Boí Taüll
La Molina
Masella
La Molina
Port Ainé
Espot
Baqueira
Port Ainé
Espot
Vall de Núria
Vallter 2000
Port del
Compte
Baqueira
La Molina
Masella
Port del Comte
Vall de Núria
Vallter 2000

3.2 REQUISITS PER LES ESCOLES DE TÈCNICS ESPORTIUS
- Han de ser persones jurídiques o empreses constituïdes com a «Escola d'Esquí», amb seu registre,
permisos de les institucions públiques i privades, si s'escau, i contractació d'assegurances segons
assenyala la legislació vigent, que els permeti portar a terme la seva finalitat en plenes condicions
de legalitat, seguretat i competència. En cap cas s’acceptarà la participació d’associacions,
col·lectius o agrupacions d’empreses en una mateixa sol·licitud.
- Han d'estar autoritzades a exercir l'activitat del programa a les estacions d'esquí on es duran a
terme les activitats.
Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la sol·licitud.
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a. Responsabilitats de les escoles de tècnics esportius
-

-

-

-

Realitzen la inscripció al concurs de selecció de tècnics esportius d’esports hivern.
Presenten el llistat de tècnics disponibles per portar a bon terme les sessions de la unitat didàctica
dels programes de promoció escolar, juntament amb tota la documentació que es requereix, en el
període de sol·licitud que estableix el concurs.
Informen als tècnics inclosos al llistat del concurs a assistir, com a mínim, a una de les sessions de
formació i introducció als programes de promoció escolar, que es convoquen anualment entre el
mes de novembre i desembre en diverses seus de les comarques del Pirineu. És obligatòria
l’assistència dels tècnics a una sessió com a mínim.
Col·laboren en el desenvolupament i coordinació de la unitat didàctica amb els coordinadors
d’educació física de cada centre escolar.
Distribueixen els tècnics seleccionats pels grups dels diversos centres d’ensenyament, de manera
que cada grup tingui, durant totes les sessions del mateix esport, sempre el mateix tècnic assignat.
Informen als tècnics del calendari de dates i horaris assignats, i de les ubicacions corresponents.
Informen als coordinadors territorials i centres d’ensenyament de l’assignació dels tècnics als grups,
i el contacte de cadascun d’ells.
Faciliten als tècnics els llistats d’alumnat, amb les especificacions dels nivells tècnics de les diferents
disciplines, si n’hi ha amb necessitats especials, malalties, o altres situacions a conèixer. També el
nom i contacte del responsable de cada grup escolar, i el nom i contacte del responsable de
l’estació.
Faciliten als tècnics el material didàctic necessari per a cada sessió (fulls avaluació, continguts
tècnics i didàctics de cada modalitat, etc).
En cas de malaltia o força major, substitueixen el tècnic afectat, per un altre tècnic del llistat,
degudament titulat i format. En cas que no estigui inclòs al llistat, garantiran que el tècnic tingui la
formació mínima requerida, i l’informaran sobre totes les condicions del programa. Informaran
també als coordinadors territorials, per gestionar la incidència.
Facturen als consells corresponents els serveis prestats de tècnics d’esquí, especificant el detall de
cada servei, les dates del servei, i atenent els preus acordats per aquesta activitat.
Es responsabilitzen dels costos de forfet i desplaçament dels tècnics.

3.3 REQUISITS MÍNIMS PER ALS TÈCNICS ESPORTIUS
-

Tenir 18 anys complerts en el moment de la sol·licitud.
Formació mínima TD1 en l'especialitat d'Esports d'Hivern, equivalent o superior.
Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC)
Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil, d'acord amb les disposicions vigents.
Disposar d'un equip complet d'esquí o surf de neu propi o de l'escola igual com el forfet de l’estació
on treballen.
Disposar de telèfon mòbil amb bateria suficient per cobrir totes les hores de la sessió.

Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la sol·licitud.
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Si en alguna disciplina no hi ha oferta suficient de tècnics es podran deixar sense efecte transitòriament
alguns requeriments, a excepció de l'edat mínima establerta.
a. Responsabilitats dels tècnics esportius
-

-

Revisen que els forfaits i el material de lloguer estigui preparat, per agilitzar la seva entrega quan
arribin els grups.
Esperen, puntualment, els grups que arriben a les pistes, en els punts de trobada, i col·laboren en el
lliurament de forfaits i material de lloguer.
Realitzen el control d’assistència de l’alumnat, amb el llistat què els hi han facilitat prèviament.
Fan els grups de nivell i els organitzen, a partir de la informació inicial disponible, i els reajusten, si
s’escau, durant l’activitat pràctica.
Coordinen, amb els acompanyants, els horaris d’inici i finalització de l’activitat, així com els punts
de trobada i de re-agrupament.
Col·laboren amb el coordinador i el professorat d’educació física (o responsable del centre escolar
de l’activitat que hi hagi en el seu lloc) en l’avaluació de l’activitat, just finalitzada aquesta.
Ajuden en la gestió del retorn del material de lloguer
Utilitzen el distintiu del programa en cas que existeixi durant la pràctica de les sessions.
Coneixen i apliquen la Unitat Didàctica i la progressió tècnica proposada pel programa.
Assisteixen a, com a mínim, una de les jornades de formació específica.
Estan presents des que arriba el transport escolar a l'estació.
Disposen d'un llistat de l'alumnat previst, amb la primera preselecció feta per les escoles, que els
permeten poder fer ja d'entrada els grups/nivells, i conèixer les necessitats específiques dels
diferents alumnes que estiguin indicades al llistat: al·lèrgies malalties, necessitats educatives
especials, medicació o altres.
Coneixen les característiques de l'assegurança.
Proporcionen un mapa de l'estació i recorden les normes de seguretat bàsiques.
Col·laboren amb el coordinador i/o professor d'educació física en l'avaluació de l'activitat.
Proporcionen el contacte al responsable del centre escolar per poder ser localitzables durant tot el
temps de l'activitat.

3.4 PRE-CALENDARI
El calendari pot patir modificacions segons la disponibilitat de les estacions, la meteorologia, el calendari
escolar i altres elements imprevisibles.
A continuació es descriu la necessitat dels tècnics requerits per comarca i estació segons les dates del
programa.
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4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part en aquesta selecció s'han de presentar a la FCEH a través del següent enllaç:

https://goo.gl/forms/KwCw3FCxhDKQzDUD2
La documentació requerida s’ha presentar per correu electrònic a promocio@fceh.cat. Cal escriure a
l'assumpte: «Concurs promoció escolar»
-

Les sol·licituds tenen caràcter vinculant i intransferible per a les persones jurídiques candidates.
Les persones amb una o més discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta,
sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball. En aquests supòsit, cal adjuntar
l'acreditació documental corresponent.
Els tècnics que presenti el sol·licitant han d'haver signat el compromís de participació en alguna de
les formacions específiques dels programes.

5. DADES DE CONTACTE
Consell Esportiu de la Vall d’Aran
Tel. 619 504 842
Correu electrònic: cevaldaran@ucec.cat
Horari oficina: de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h
Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça
Tel. 615 853 415
Correu electrònic: cealtaribagor@ucec.cat
Horari oficina: de dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h
Consell Esportiu del Pallars Sobirà
Mov. 685 359 765
Correu electrònic: cepallarssobira@gmail.com
Horari oficina: 9.00h a 13.00h de dilluns a divendres.
Consell Esportiu del Pallars Jussà
Tel. 973 651 472
Correu electrònic: cepjussa@pallars.com
Horari oficina: dilluns, dimecres i dijous de 17.30h a 19.30h.
Consell Esportiu del Solsonès
Mov. 676 194 929
Correu electrònic: cesolsones@ucec.cat
Horari oficina: 09.30h a 14.30h de dilluns a divendres (l’horari pot variar durant les dates de la
campanya d’Esport Blanc Escolar).

17

Bases per a la selecció de tècnics esportius d’hivern, per als programes de
promoció escolar d’esports d’hivern.
Temporada 2017-2018

Consell Esportiu de l’Alt Urgell
Mov. 647 932 144
Correu electrònic: totnordic@catneu.net
Horari oficina: de dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h
Consell Esportiu del Berguedà
Tel. 93 822 21 27 Mov. 699 107 108
Correu electrònic: cebergueda@ucec.cat
Horari oficina: 9.30h a 14.30h de dilluns a divendres (l’horari pot variar durant les dates de la campanya
d’Esport Blanc Escolar).
Consell Esportiu de la Cerdanya
Tel. 972 884 884
Correu electrònic: esport@cerdanya.org
Horari oficina: 9.00h a 13.00h de dilluns a divendres.
Consell Esportiu del Ripollès
Mov. 625 422 604
Horari oficina: de dilluns a divendres de 10h a 15h

Correu electrònic: consellesportiu@ceripolles.cat

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Tel. 93 219 32 16
Correu electrònic: info@elconsell.cat
Horari oficina: de dilluns a divendres de 10.00h a 19.00h
Coordinador de la FCEH
Mov. 687 580 759
Correu electrònic: promocio@fceh.cat
Horari oficina:
- Octubre, novembre i desembre: de dilluns a divendres de 10.00h a 20.00h
- Gener, febrer, març i abril:
 de dilluns a divendres de 7.30h a 13.30h i de 16.00h a 18.00h
 dissabte i diumenge per casos d’urgència sobre modificacions de
calendari i tècnics.
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ANNEX 1. Pre-calendari i necessitats de tècnics
El calendari s’enviarà a les escoles de tècnics després de la publicació dels resultats definitius del concurs.
Les sessions estan distribuïdes de la següent manera:
- Inici de les sessions: dimarts 9 de gener.
- Final de les sessions: divendres 23 de març.
- De dilluns a divendres.
Les necessitats aproximades de tècnics són les següents:

ALT URGELL
ALTA RIBAGORÇA
BERGUEDÀ
CERDANYA
PALLARS JUSSÀ

PALLARS SOBIRÀ

RIPOLLÈS
SOLSONÈS
VAL D'ARAN

BARCELONA

Sant Joan de l'Erm
Masella
Baqueira
Boí Taüll
Lles / Aransa
La Molina
Lles / Aransa
Guils Fontanera
La Molina
Tavascan
Port Ainé
Baqueira
Tavascan
Port Ainé
Espot
Vall de Núria
Vallter 2000
Tuixent
Port del Comte
Baqueira
Tuixent
Lles / Aransa
Guils Fontanera
La Molina
Masella
Port del Comte
Vall de Núria
Vallter 2000

TOTAL

Nòrdic
6
0
6
0
10
0
3
6
0
6
0
3
4
0
0
7
0
9
0
6
8
8
5
0
0
0
0
0

Alpí
0
8
0
8
0
13
0
0
8
0
7
0
0
10
4
9
4
0
12
7
0
0
0
5
7
4
6
6

Surf
0
10
0
10
0
17
0
0
8
0
10
0
0
5
5
7
5
0
11
9
0
0
0
7
9
6
4
4

87

118

127

TOTAL
24
24
40
25
23

31

32
32
22

79

332

19

Bases per a la selecció de tècnics esportius d’hivern, per als programes de
promoció escolar d’esports d’hivern.
Temporada 2017-2018

ANNEX 2. Jornada final de programa per alumnes de 4rt
Aquesta jornada emmarcada dins del programa ESPORT BLANC ESCOLAR. Consisteix en una trobada entre
tots els alumnes de 4rt de les escoles del programa, agrupant les comarques en dues seus diferents, on es
treballin totes les activitats del programa amb un caire lúdic.
Els objectius són:
1. Realitzar una jornada final de programa entre els alumnes de les diferents escoles.
2. Oferir continuïtat als alumnes per continuar practicant els esports treballats

La 9a jornada del programa EBE pels alumnes de 4rt es realitzarà en dues seus diferents.
SEU 1 – PIRINEU OCCIDENTAL
Vall d'Aran - Alta Ribagorça - Pallars Jussà Pallars Sobirà

SEU 2 – PIRINEU ORIENTAL
Alt Urgell - Cerdanya - Berguedà – Ripollès Solsonès

Activitats
En aquesta jornada es realitzaran 3 activitats en relació a les disciplines treballades:

ESQUÍ DE FONS

ESQUÍ ALPÍ

SNOWBOARD

Circuit

Eslàlom

Boardercross

Cada alumne sols podran participar en una de les 3 disciplines i ho farà en representació de la seva escola i
comarca. Serà criteri de l'escola escollir en quina modalitat pot participar cada alumne, condicionat pels
següent criteris:
Número d'alumnes per modalitat: totes les modalitats han de tenir el mateix nombre d'alumnes
Número d'alumnes per gènere i modalitat: els nois les noies s'han de repartir de forma proporcionada.
Alumnes federats: els que estiguin federats en una modalitat del programa hauran de participar en una
altra diferent.
Tot els alumnes que acabin el programa, independentment de si participen o no en la jornada final rebran
un diploma acreditant la seva participació i assoliment d'objectius del programa.
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