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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 de les escoles de tècnics 
esportius 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: 
 

- El Consell Català de l'Esport del Departament de Presidència, juntament amb la Direcció General 
d'Educació Primària 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. 
- Les Diputacions de Lleida i Girona 
- Els consells comarcals de les comarques participants. 

 
2. INTRODUCCIÓ 

 
Durant el curs escolar/temporada 2018-2019 es requereix seleccionar escoles de tècnics esportius per a les 
disciplines d'esports d'hivern d’esquí de fons, esquí alpí i snowboard. 
   
Amb les escoles de tècnics 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. 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 del centre d’ensenyament. 
 
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 per 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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2.1 CARACTERÍSTIQUES COMUNES DELS PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESCOLAR 
 
Els principals objectius i característiques comunes 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 de l’esquí de fons, l’esquí alpí i el snowboard. 

6. Aconseguir que tot l'alumnat resident a  les comarques pirinenques i a la ciutat de Barcelona, tingui l'oportunitat de  practicar 
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. 

 
MULTI DISCIPLINAR 

Esquí de fons – Esquí alpí – Snowboard 
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 de cada centre. Inclourà el seguiment tècnic del monitor/a, amb seguiment 
de la Inspecció Educativa. 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESCOLAR 
 

  ESPORT BLANC ESCOLAR 
EBE 

ESPORTS D’HIVERN BARCELONA 
EH-BCN 

Distribució de les 
sessions 

Alumnat de 3r 
- 1 sessió inicial al centre 
- 3sessions esquí de fons 

- 3 sessions esquí alpí 
- 2 sessions snowboard 

Alumnat de 4rt 
- 3sessions esquí de fons 

- 3 sessions esquí alpí 
- 2 sessions snowboard 

- 1 sessió final de graduació 

Alumnat de 4rt 
- 3h fons x 4 sessions = 12h 

 
Alumnat de 5è 

- 3h alpí o snowboard x 4 sessions = 12h 

Durada 
9 dies concentrat en el 2n trimestre del curs 

escolar. 
4 dies del 2n trimestre segons disciplina escollida. 

Edat 
8/9/10 anys corresponent als cursos de 3r i 4rt de 

primària. 
9/10/11 anys corresponents als cursos de 4rt i 5è de 

primària 

Coordinació 

Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
Coordinació tècnica general. 

Consell Esportius 
Coordinació tècnica territorial a la seva comarca. 

Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
Coordinació general i tècnica. 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
Inscripcions i logística de transport. 

N
ec

es
si

ta
ts

 i 
fin

an
ça

m
en

t d
el

s 
co

st
os

 Forfet 

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. 

Facilitat per les estacions d'esquí amb un preu mínim 
acordat, assumit per l’Institut Barcelona Esports.  

Transport 

Coordinat per consells comarcals i coordinació 
amb el consell esportiu, i assumit per les 

Diputacions provincials, Consells Comarcals i 
Consells Esportius. 

Facilitat per l’Institut Barcelona Esports. 

Tècnics 

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. 

Selecció del consells de l’esport escolar de Barcelona, 
en coordinació amb la FCEH i les institucions. Assumeix 

l’Institut Barcelona Esports. 

Material 

Facilitat per les estacions d’esquí i lloguers privats. 
Assumeix el consell esportiu amb la subvenció 

finalista del CCE de la Generalitat i les quotes dels 
participants. 

Facilitat per les estacions d'esquí amb un preu assumit 
per l’Institut Barcelona Esports. 

Assegurança 
Proporcionada pels Consells Esportius i assumit 

pels participants del programa. 
Facilitada per l’Institut Barcelona Esports. 
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a. Distribució de sessions específica EBE 
El programa Esport Blanc Escolar distribueix les sessions durant 9 setmanes del 2n trimestre del curs. 
Existeixen dos tipus de distribució segons les necessitats de cada centre d’ensenyament.  
 

 
 

a.1 Graduació de neu 
La graduació de neu és una activitat de cloenda per l’alumnat de 4rt que finalitza el programa i consisteix en 
una jornada més, al final del trimestre, on la principal activitat serà lúdica i festiva. 
 
Per al curs 2018-2019, la previsió és que la graduació es distribueixi de la següent manera: 
 
- SEU 1: LA MOLINA (Berguedà + Cerdanya) 
- SEU 2: PORT DEL COMTE (Solsonès + Alt Urgell) 
- SEU 3: PORT AINÉ (Pallars Sobirà + Pallars Jussà) 
- SEU 4: BERET (Alta Ribagorça + Val d’Aran) 
- SEU 5: VALL DE NÚRIA (Ripollès) 
 
IMPORTANT: Totes les escoles de tècnics que participen al programa es comprometen a participar a la 
graduació de neu aportant mínim 1 tècnic/a de cada disciplina disponible. 
 
 

3. BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ D’ESCOLES DE TÈCNICS ESPORTIUS D’HIVERN 
 
3.1 CANDIDATURES 
 

a. Poden sol·licitar la participació als programes de promoció escolar aquelles persones jurídiques o 
empreses constituïdes com a «Escola d'esquí de fons, esquí alpí i/o snowboard», amb 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. 

 
b. No s’acceptarà la participació d’associacions, col·lectius o agrupacions d’empreses en una mateixa 

sol·licitud. 
 

c. Les escoles de tècnics han d'estar autoritzades per les estacions d’esquí on vulguin realitzar l’activitat. 
 

3R S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
DISCIPLINA FONS FONS FONS ALPÍ ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW

HORES 3 3 3 2 2 2 2 2
4RT S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

DISCIPLINA FONS FONS FONS ALPÍ ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW
HORES 3 3 3 2 2 2 2 2

3R S0 S3 S6
DISCIPLINA FONS ALPÍ

HORES 3 2
4RT S3 S6 S9

DISCIPLINA FONS ALPÍ
HORES 3 2

ORGANITZACIÓ DE SESSIONS EBE 2018-2019 AMB COMPACTACIÓ
S1 + S2 (doble) S4 + S5 (doble)

PRESENTACIÓ FONS ALPÍ AULA
4 4

S7 + S8 (doble)
SNOW

4

4
SNOW

S1 + S2 (doble) S4 + S5 (doble)
FONS

GRADUACIÓ AULA
4

ALPÍ
4

S7 + S8 (doble)

GRADUACIÓ AULA

ORGANITZACIÓ DE SESSIONS EBE 2018-2019 SENSE COMPACTACIÓ

PRESENTACIÓ AULA
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d. Les escoles de tècnics que es presentin en diferents territoris i/o estacions es tindran en compte com 
a candidatures separades. 
 

e. Les escoles de tècnics que es presentin en diferents disciplines en una mateixa estació, es tindran en 
compte com a una única candidatura. 

f. Els responsables de les escoles de tècnics que siguin acceptades per participar als programes hauran 
de signar una declaració jurada de compliment de responsabilitats, d’acord al que estableix la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 

 
g. Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la sol·licitud. 

 
a. Elecció de representants 

 
D’entre totes les escoles de tècnic presentades al concurs s’hauran d’escollir dos representants per donar 
veu al col·lectiu en les reunions de la Comissió de treball d’Esport Blanc Escolar durant el curs 2018-2019. 
 
L’elecció d’aquest representants serà dins un termini establert, i de mutu acord entre les escoles participants 
al programa. Una per part de les escoles del Pirineu Oriental (Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Alt Urgell, 
Solsonès) i una per part de les escoles del Pirineu Occidental (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val 
d’Aran). 
 

 
3.2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

a. Les escoles de tècnics candidates hauran de presentar la documentació establerta en el punt 3.8 
d’aquest document. 

 
b. Les escoles de tècnics candidates hauran de indicar els tècnics, per disciplina, disponibles per tota la 

durada del programa, tenint en compte les ràtios i condicions de seguiment i avaluació de l’alumnat, 
establertes en l’apartat 3.6 d’aquest document.   

 
c. La documentació s’haurà d’enviar a la FCEH dins dels terminis establerts, mitjançant l’enllaç facilitat 

en l’apartat 4 d’aquest document. 
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3.3 TEMPORALITZACIÓ 
 

Del dimecres 21 al dilluns 26 de novembre de 2018  Període de presentació de candidatures  
Dimecres 28 de novembre de 2018  Publicació de les escoles de tècnics acceptades. 
del 28 al 30 de novembre  de 2018  Període de reclamacions per les escoles excloses. 

Del dilluns 31 de novembre al dimecres 12 de 
desembre 2018 

 Elecció de representants d’escoles d’esquí. 

Dilluns 31 de novembre de 2019 
 Reunió de coordinació Berguedà, Cerdanya, Ripollès i 

Barcelona. 
Dimarts 4 de desembre de 2019  Reunió de coordinació Alt Urgell i Barcelona. 

Dimecres 5 de desembre de 2019  Reunió de coordinació Solsonès i Barcelona. 
Dilluns 10 de desembre de 2019  Reunió de coordinació Pallars Sobirà i Pallars Jussà 

Dimarts 11 de desembre de 2019  Reunió de coordinació de la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça. 
Gener 2019  Inici de les sessions. 

Abril 2019  Fi de les sessions. 

 
 
3.4 ASSIGNACIÓ DE LES ESCOLES DE TÈCNICS 
 

a. El tipus d’assignació variarà segons les necessitats de cada territori especificades en l’apartat 3.8 
d’aquest document. 

 
b. Per aquells territoris on només s’hagi presentat una sola candidatura per la disciplina a treballar, 

l’assignació serà directa. 
 

c. Per aquells territoris on hi hagi més d’una candidatura, l’assignació es determinarà segons el que 
estableixi cada un en l’apartat 3.8 d’aquest document. 
 

d. Per aquells territoris on més d’una escola de tècnics treballi amb el mateix centre d’ensenyament, 
s’establirà la figura del tècnic/a coordinador/a amb els següents requisits: 

1. Aquest tècnic/a haurà de disposar d’una titulació esportiva d’esports de neu de nivell 2 o 
superior per la disciplina en qüestió. 

2. El coordinador/a el determinarà el Consell Esportiu i/o FCEH. 
3. El coordinador/a actuarà com a representant directe del Consell Esportiu i/o la FCEH en cas 

que cap d’aquests estigui present a la sessió. 
 
 
3.5 FACTURACIÓ I PAGAMENT 
 

a. Totes les factures emeses per les escoles de tècnics hauran d’especificar com a mínim: 
- El número de factura. 
- La relació dels serveis realitzats amb les dates corresponents a cadascun d’ells.  
- El nom del centre d’ensenyament a qui s’ha realitzat l’activitat. 
- El nom del tècnic i disciplina amb què ha realitzat el servei. 
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b. Les factures del programa ESPORT BLANC ESCOLAR s’enviaran per correu electrònic al Consell 
Esportiu de la comarca corresponent, després de la finalització del programa al mes d’abril. A 
continuació es mostra la relació de dades i adreça de cada Consell Esportiu:  

 
DADES DE FACTURACIÓ 

TERRITORI DADES FISCALS MÉS INFORMACIÓ 
CONSELH ESPORTIU 
D’ERA VAL D’ARAN 

Avgd. Garona, 33.Palau de Gèu. Local 7 – 25530, VIELHA 
NIF: G25033994 

cevaldaran@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DE 
L’ALTA RIBAGORÇA 

C/Campaner Vell, s/n – 25520, EL PONT DE SUERT 
NIF: G25266438 

cealtaribagor@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DEL 
PALLARS SOBIRÀ 

Camí de la Cabaner, s/n – 25560, SORT 
NIF: V25034208 

conselleportiu@pallarssobira.cat 

CONSELL ESPORTIU DEL 
PALLARS JUSSÀ 

Magistrat Saura, 16 Baixos – 25620, TREMP 
NIF: G25034216 cepjussa@pallars.com 

CONSELL ESPORTIU DEL 
SOLSONÈS 

Casa de Cultura i Joventut,m local 15 – 25280, SOLSONA 
NIF: G25034323 

cesolsones@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DE 
L’ALT URGELL 

Camí Ral de Cerdanya, s/n – 25700, LA SEU D’URGELL 
NIF: G25033960 ceaturgell@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DE 
LA CERDANYA 

Torre Viladomiu, Plaça del Rec, 5 – 17520, PUIGCERDÀ 
NIF: V17406802 

esport@cerdanya.org 

CONSELL ESPORTIU DEL 
BERGUEDÀ 

C/Guillem de Berguedà, s/n (Pavelló nou) – 086000, BERGA 
NIF: V08923070 

cebergueda@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DEL 
RIPOLLÈS 

C/Bernat Saulet, 6 – 17860, St. Joan de les Abadesses 
NIF: G17088238 

consellesportiu@ceripolles.cat 

 
c. Les factures del programa ESPORT D’HIVERN BARCELONA s’enviaran per correu electrònic al Consell 

de l’Esport Escolar de Barcelona, amb còpia a la FCEH al final de mes. A continuació es mostra la 
relació de dades i direccions: 

  
DADES DE FACTURACIÓ 

TERRITORI DADES FISCALS MÉS INFORMACIÓ 
CONSELL DE L’ESPORT 

ESCOLAR DE BARCELONA 
Avda Litoral 86-96 - 08005-BARCELONA 

CIF: G08916991 
pdominguez@elconsell.cat i 

promocio@fceh.cat 

 
d. El pagament de les activitats del programa ESPORT BLANC ESCOLAR es realitzarà per subvenció del 

Consell Català de l’Esport als Consells Esportius amb previsió d’un termini màxim de pagament al 
mes de juliol de 2019. 

 
e. El pagament de les activitats del programa ESPORTS D’HIVERN BARCELONA es realitzarà per 

subvenció directa de l’Institut Barcelona Esport al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona amb un 
termini màxim de pagament al mes de maig de 2019. 
 

f. Els preus acordats per sessió i hora de participació al programa durant el curs 2018-2019 són amb 
l’IVA inclòs, segons el següent quadre: 
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Esquí de fons Esquí alpí Snowboard 
EBE EH-BCN EBE EH-BCN EBE EH-BCN 

TE2 o superior 46,70€ / hora 52€ / hora 54€ / hora 

TE1 39,70€ / hora 39€ / hora 40,5€ / hora 

 
 
3.6 RÀTIOS I CONDICIONS DE SEGUIMENT DE L’ALUMNAT 
 

a. Les ràtios màximes de tècnic/a per alumne/a establertes són les següent: 
 

ESPORT BLANC ESCOLAR 
DISCIPLINA RÀTIO 

Esquí de fons 1 tècnic x 10 alumnes 
Esquí alpí 1 tècnic x 8 alumnes 

Snowboard 1 tècnic x 6 alumnes 

 
ESPORTS D’HIVERN BARCELONA 
DISCIPLINA RÀTIO 

Esquí de fons 1 tècnic x 10 alumnes 
Esquí alpí 1 tècnic x 10 alumnes 

Snowboard 1 tècnic x 6 alumnes 

 
b. Els grups d’alumnes seran determinats pels responsables dels centres d’ensenyament abans de 

l’arribada a l’estació. En cap cas l’escola de tècnics realitzarà una prova de nivell abans de l’inici de 
les sessions1. 

 
c. Els tècnics assignats a cada grup hauran de ser els mateixos durant totes les sessions del programa 

per poder realitzar el seguiment tècnic de l’alumnat. En el cas que algun tècnic/a no pugui assistir a 
una sessió s’haurà d’informar prèviament de la causa als responsables del Consell Esportiu i/o FCEH. 

 
d. En el cas que existeixi la necessitat de modificar algun grup, es notificarà al professor/a responsable 

del centre d’ensenyament prèviament, per tal que n’estigui al corrent, tot respectant la ràtio 
establerta pel programa. 
 

e. En cap cas es realitzarà un augment del nombre de tècnics segons els nivells tècnic dels alumnes. Per 
aquest casos es podrà modificar la ràtio dels grups, prèvia autorització dels responsables dels 
Consells Esportius i/o la FCEH. 

 
f. En el cas que l’escola de tècnics no treballi amb el mínim de tècnics necessaris per al centre 

d’ensenyament, el Consell Esportiu i/o FCEH podrà modificar l’assignació rebuda a aquesta escola de 
tècnics, fins a prescindir-ne completament. 
 

 

                                                 
1 En el cal què alguns alumnes hagin de canviar de grup per necessitats d’aprenentatge, s’haurà de realitzar conjuntament i havent informat 
prèviament amb el coordinador del centre d’ensenyament afectat. 
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g. Per a l’alumnat amb NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS s’estableixen unes ràtios orientatives. En 
tot cas, la ràtio final la determinaran de forma coordinada els responsables dels Consells Esportius 
i/o FCEH, els responsables de l’escola de tècnics i els responsables dels centres d’ensenyament. 

 
NEE DISCIPLINA RÀTIO OBSERVACIONS 

Alumnes amb necessitat de cadira 
adaptada. 

Esquí de fons / Esquí 
alpí / Snowboard 

1 tècnic x 1 alumnes  

Alumnes amb discapacitats físiques, 
intel·lectuals sensorials. 

Esquí de fons / Esquí 
alpí 

1 tècnic x 4 alumnes 
NEE + 1 professor En el cas de ser un únic cas de tot 

el grup classe, es podrà aplicar la 
ràtio 1/1. Snowboard 1 tècnic x 2 alumnes 

NEE + 1 professor 

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

Esquí de fons / Esquí 
alpí 

1 tècnic x 1 alumnes 
NEE + 6 alumnes nivell 
iniciació + 1 professor 

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. 
Snowboard 

1 tècnic x 1 alumne NEE 
+ 3 alumnes nivell 

iniciació + 1 professor 

 
 
3.7 VALORACIÓ I REUNIONS DE COORDINACIÓ 
 

La valoració de les candidatures acceptades la realitzaran els Consells Esportius i la FCEH, amb el 
suport de les Representacions Territorials d’Esports de cada territori., 

 
Tota escola d’esquí que sigui acceptada al programa, haurà d’assistir de forma obligatòria a les reunions de 
coordinació en les que hi participaran com a mínim: 

- 1 representant del consell esportiu del territori. 
- 1 representant de la FCEH. 
- 1 representant de cada centre d’ensenyament del territori. 
- 1 representat de cada escola de tècnics acceptada (a ser possible director/a). 

 
També poden assistir a la reunió de coordinació representants dels Serveis Territorials d’Esports i 
d’Ensenyament. 
 
En les reunions de coordinació les escoles de tècnics hauran de signar una declaració jurada de compromís 
amb les condicions de treball establertes pel programa. 
 
L’escola de tècnics que no participi a les reunions de coordinació quedarà exclosa automàticament del 
programa. 

 
El centre d’ensenyament que no participi a les reunions de coordinació haurà d’acceptar les condicions 
acordades en aquestes reunions. 
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3.8 MÈRITS I CAPACITATS PER VALORAR 
 

a. La puntuació de la valoració es dividirà en dos grups o fases que se sumarà per aconseguir la 
puntuació final. 
- FASE 1: sobre la puntuació com a escola de tècnics. 
- FASE 2: sobre la puntuació de territori. 

 
- Per poder accedir al programa s’haurà d’assolir un mínim de 65 punts. 
- De totes les escoles de tècnics acceptades s’establirà un rànquing per territori que determinarà 

la preferència de l’assignació de les sessions dels diferents centres escolars. Sent prioritària, però 
no exclusiva, l’assignació a l’escola de tècnics més ben puntuada. 

- Cada Consell Esportiu podrà determinar qualsevol dels següents sistemes d’assignació de les 
sessions i centres d’ensenyament: 

o Assignació individualitzada = 1 centre d’ensenyament / 1 escola de tècnics. 
o Assignació compartida = 1 centre d’ensenyament / varies escoles de tècnics. 

- Totes les escoles de tècnics que obtinguin la puntuació mínima de 65 punts tindran el dret de 
participar al programa en el territori presentat. 

- Si una escola de tècnics no compleix els mínims establerts en aquestes bases podrà ser exclosa 
del programa, per decisió de la Comissió corresponent, després d’haver revisat un informe del 
Consell Esportiu i un informe de l’escola de tècnics. 

 
 

FASE 1 
INSCRIPCIÓ DE L’EMPRESA DE TÈCNICS ESPORTIUS 

MÀXIM 50 punts 
2 Document acreditatiu per treballar a l’estació seleccionada. 10 punts 
3 Experiència en els programes Esport Blanc Escolar i Esports d’Hivern 
Barcelona en el curs 2017-2018. 

10 punts 

Disponibilitat per treballar amb diferents disciplines del programa. Màxim 7,5 punts 
2,5 punts / disciplina en un 

mateix territori 
Disposa de lloguer de material propi segons els preus establerts pel 
programa. 

Màxim 7,5 punts 
2,5 punts / disciplina en un 

mateix territori 

Disposa de tècnics amb formació específica per treballar amb alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

2,5 punts 

Disposa de cadira adaptada per la pràctica d’esquí adaptat. 2,5 punts 
4 Haver participat en les jornades de formació dels programes Esport Blanc 
Escolar i Esports d’Hivern Barcelona en el curs 2017-2018. 

10 punts 

 
 

                                                 
2 En cas que l’estació d’esquí encara no hagi assignat aquest document, es podrà presentar el document de la temporada anterior. El termini per 
presentar el document de la temporada en curs finalitzarà el diumenge 9 de desembre de 2018. En cas de no presentar aquest document l’escola 
de tècnics afectada quedarà exclosa del programa. 
3 L’experiència la determinarà el Consell Esportiu i la FCEH segons els següents els criteris de qualitat realitzats en el curs 2017-2018: 

- Compliment dels tècnics presentats versus els tècnics utilitzats en el curs 2017-2018. 
- Compliment de les dates acordades en el calendari del curs 2017-2018. 
- Valoració dels centres d’ensenyament amb qui s’hagi treballat en el curs 2017-2018. 

4 La FCEH determinarà la participació de l’escola de tècnics en les jornades de formació del curs 2017-2018. 
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FASE 2 
INSCRIPCIÓ PER CADA ÀMBIT TERRITORIAL 

MÀXIM 50 punts PER A CADA TERRITORI 
 

VAL D’ARAN 
Nivell C en llengua aranesa. 27.5 punts 

Nivell B en llengua aranesa.  17.5 punts 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim  5 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 presentar-
la, 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. 
(sempre què s’hagin complert els criteris de qualitats exigits) 

Màxim  50 punts  10 punts / any  

OBSERVACIONS 
  

 
PALLARS SOBIRÀ 

Empresa amb el domicili fiscal del municipi establert a la comarca.        20 punts 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim  20 punts  4 punt / tècnic 

Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballar amb el Consell Esportiu amb 
activitats d’Esports d’hivern. 

Màxim  10 punts  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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

 Document que acrediti la 
ubicació de l’empresa.  

 Certificat 
d’empadronament. 

 
PALLARS JUSSÀ 

Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell Esportiu en 
activitats d’esports d’hivern 

Màxim 25 punts  5 punts / tècnic 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim  10 punts  2 punt / tècnic 

Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per treballar en el programa. Màxim  15 punts  2.5 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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

 Certificat 
d’empadronament. 
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ALT URGELL 
Per cada any treballat amb el Consell Esportiu en activitats d’esports d’hivern. 
(sempre què s’hagin complert els criteris de qualitats exigits) 

Màxim 25 punts 5 punts / any  

Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per treballar en el programa. Màxim 15 punts  2.5 punts / tècnic 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim  10 punts  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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

 Certificat 
d’empadronament. 

 
SOLSONÈS 

Participació en programes que facin referència a la FCEH que organitza el Consell 
Esportiu. (sempre què s’hagin complert els criteris de qualitats exigits) 

Màxim  20 punts 5 punts / any  

Per cada tècnic que hagi treballat en activitats esportives extra escolars. Màxim  20 punts  5 punts / tècnic 

Presentació d’un projecte/memòria d’empresa. Màxim  10 punts 

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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

 Projecte/memòria 
d’empresa. 

 
CERDANYA 

Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. 35 punts 

Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. 15 punts 

OBSERVACIONS 
  

 
BERGUEDÀ 

Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.  14.5 punts 

Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades.  5.5 punts 

Participació en el programa EBE a la comarca el curs 2017-2018. (sempre què s’hagin 
complert els criteris de qualitats exigits) 

 15 punts 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca.  15 punts 2.5 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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

 Certificat 
d’empadronament. 
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RIPOLLÈS 
Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell Esportiu en 
activitats d’esports d’hivern. 

Màxim  25 punts  5 punts / tècnic 

Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per  treballar en el programa. Màxim  15 punts  2.5 punts / tècnic 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim  10 punts 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 presentar-
la, no es tindrà en compte per la puntuació. 

Certificat 
d’empadronament. 

 
BARCELONA 

Per cada tècnic que ha treballat en programes de promoció escolar del PEEHC en el curs 
2017-2018. (sempre què s’hagin complert els criteris de qualitats exigits) 

Màxim  17.5 
punts 

 2.5 punts / tècnic  

Tècnic esportiu de nivell 3 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu Màxim 17.5 
punts 

 2.5 punts / tècnic 

Tècnic esportiu de nivell 2 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu Màxim 10 punts 1 punt / tècnic 

Tècnic esportiu de nivell 1 en esquí nòrdic, alpí o surf de neu Màxim 5 punts 0.5 punts / tècnic 

OBSERVACIONS 
  

 
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
 
Les sol·licituds i documentació requerida per prendre part en aquesta selecció s'han de presentar a la FCEH 
a través del següent enllaç: 
 

https://goo.gl/forms/Nkz5qDfUNnYHH46M2 
 

- 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. 
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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, dimarts 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). 

 
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 Correu electrònic: consellesportiu@ceripolles.cat  
Horari oficina: de dilluns a divendres de 10h a 15h 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


