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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 
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’aquest programa són: 
 

- El Consell Català de l'Esport del Departament de Presidència, juntament amb la Direcció General 
d'Educació Primària del Departament d'Educació. Les representacions territorials de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’AF 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). 
- 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 2020-21 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 portarà a terme el programa institucional de promoció escolar: 
ESPORT BLANC ESCOLAR (EBE), impulsat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i el 
Departament d’Educació. 
  
El programa es realitzarà seguint un calendari establert, per les sessions del 2n trimestre del curs, en les 
estacions d’esquí que s’assignen en funció de la localització del centre escolar. 
 
Aquesta selecció es portarà a terme a partir de les bases que s'exposen en aquest document, les quals 
recullen els requisits del programa que conflueixen a totes les comarques, a més dels aspectes específics de 
cada territori. Ambdós tipus de requisits han estat consensuats per el Consell Català de l’Esport, els Consells 
Esportius i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. 
 
Degut a la situació sanitària actual de la COVID-19, aquesta temporada presenta unes característiques 
especials. Totes elles estan recollides en el protocol del programa, que podreu consultar a la en l’ANNEX 05. 
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2.1. Característiques específiques del programa ESPORT BLANC ESCOLAR 
 
Els principals objectius i característiques 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’Educació, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bases per a la selecció d’escoles de tècnics d’esport d’hivern, per al 
programa ESPORT BLANC ESCOLAR. Temporada 2020-21   

 

 

        
 

5 

 
Durada Entre 6 i 9 dies concentrat en el 2n trimestre per curs . 1 sessió/setmana. 

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

Coordinació 

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

Consell Esportius 
Coordinació tècnica territorial a la seva comarca. 
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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. 

Transport 
Coordinat per consells comarcals i els consell esportiu, assumit per les Diputacions provincials, 

Consells Comarcals i Consells Esportius. 

Tècnics 
Selecció dels consells esportius en coordinació amb la FCEH i les institucions implicades. Assumeix 

el consell esportiu amb la subvenció finalista del CCE de la Generalitat. 

Material Facilitat per les estacions d’esquí i establiments de lloguer. Assumeix el consell esportiu amb la 
subvenció finalista del CCE de la Generalitat i les quotes dels participants. 

Assegurança Proporcionada pels Consells Esportius i assumit pels participants del programa. 
 
 

2.1.1. Distribució de les sessions 
 
La durada de la sessió correspon a: 

- 2 o 3 hores: volum de pràctica, segons el model d’organització de sessions. 
 
Els tècnics participants a la sessió hauran de realitzar l’acompanyament del grup en la recollida i retorn del 
material, sense que això afecti a les hores de pràctica (aproximadament 20 minuts abans i 20 minuts després). 
 
L’alumnat de 3r realitzarà mínim una sessió al centre de presentació i iniciació al programa. 
L’alumnat de 4rt realitzarà una sessió de cloenda, anomenada “Graduació de Neu” després de l’última sessió 
del programa (aquesta sessió queda momentàniament suspesa per aquest curs 20-21 degut a la situació 
sanitària general). 
 

ORGANITZACIÓ SESSIONS EBE 2020-2021 SENSE COMPACTACIÓ 
3r S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

DISCIPLINA 
PRESENTACIÓ 

FONS FONS ALPÍ ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW SNOW 
HORES SESSIÓ 3 3 2 2 2 2 2 2 

4rt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
DISCIPLINA FONS FONS ALPÍ ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW SNOW 

GRADUACIÓ 
HORES SESSIÓ 3 3 2 2 2 2 2 2 

 
ORGANITZACIÓ SESSIONS EBE 2020-2021 AMB COMPACTACIÓ 

3r S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
DISCIPLINA 

PRESENTACIÓ 
FONS FONS ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW 

HORES SESSIÓ 3 3 3 3 3 3 
4rt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

DISCIPLINA FONS FONS ALPÍ ALPÍ SNOW SNOW 
GRADUACIÓ 

HORES SESSIÓ 3 3 3 3 3 3 
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3. BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ D’ESCOLES DE TÈCNICS D’ESPORTS D’HIVERN 
 

3.1. Candidatures 
 

- Poden sol·licitar la participació als programes de promoció escolar aquelles persones jurídiques o 
empreses constituïdes com a escola de tècnics 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. 

 
- Una mateixa escola de tècnics es podrà presentar en diferents estacions. En aquest cas es tindrà en 

compte cada estació com una candidatura diferent i no podran presentar-se els mateixos tècnics. 
 

- Una mateixa escola de tècnics es podrà presentar en diferents disciplines en una mateixa estació. En 
aquest cas es tindrà en compte cada disciplina com una candidatura diferent i no podran presentar-
se els mateixos tècnics. 
 

- Les escoles de tècnics candidates hauran d’indicar els tècnics assignats a cada disciplina, per tota la 
durada del programa, tenint en compte les ràtios i necessitats de tècnics per centre escolar.   

 
- Les escoles de tècnics que siguin acceptades per participar al programa hauran de signar les 

declaracions de responsabilitat, igual com garantir que els tècnics estiguin degudament inscrits al 
ROPEC, d’acord al que estableix la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport. 
 

 Declaració responsable de delictes de naturalesa sexual (ANNEX 01) 
 Declaració responsable de coneixement i compliment del protocol COVID-19 del programa (ANNEX 

02) 
 Declaració responsable de coneixement i compliment de les bases del concurs (ANNEX 03) 

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

 
- Les sol·licituds i documentació requerida per prendre part en aquesta selecció s'han de presentar a 

la FCEH per correu electrònic: promocio@fceh.cat 
 

- Les sol·licituds tenen caràcter vinculant i intransferible per a les escoles de tècnics candidates. 
 

- Els tècnics amb alguna discapacitat 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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3.1.1. Elecció de representants 
 
D’entre totes les escoles de tècnics seleccionades al concurs s’hauran d’escollir dos representants per donar 
veu al col·lectiu en les reunions de la Comissió de seguiment d’Esport Blanc Escolar durant el curs 2020-21. 
 
L’elecció d’aquests representants serà dins un termini establert, i de mutu acord entre les escoles de tècnics 
participants al programa.  
 
S’escollirà un/a representant/a de les escoles del Pirineu Oriental (Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Alt Urgell) i 
un/a de les escoles del Pirineu Occidental (Solsonès, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d’Aran). 
 

3.2. Temporalització 
 

Dimarts 1 de desembre - Publicació de les bases.  
Del dimarts 1 de desembre al 
dimecres 9 de desembre 

- Presentació de candidatures d’escoles de tècnics. 

Divendres 11 de desembre - Publicació de les escoles de tècnics acceptades. 
Del dissabte 12 al dilluns 14 de 
desembre 

- Presentació de reclamacions. 

Dimarts 15 de desembre - Publicació definitiva de les escoles de tècnics acceptades per desenvolupar el programa. 

Dijous 17 de desembre 
- Comissió territorial Barcelona i Girona 
(Ripollès, Cerdanya, Berguedà) 
- Assignació a les escoles de tècnics dels centres escolars i dates de realització de sessions. 

Divendres 18 de desembre 
- Comissió territorial Lleida 
(Solsonès, Alt Urgell, P. Sobirà, P. Jussà, Val d’Aran, Alta Ribagorça) 
- Assignació a les escoles de tècnics dels centres escolars i dates de realització de sessions. 

Del dissabte 19 al dilluns 21 de 
desembre 

- Presentació de reclamacions sobre les assignacions 

Dimarts 22 de desembre - Publicació definitiva d’assignacions d’escoles de tècnics. 

Dimecres 23 de desembre 
- Presentació virtual del programa a les escoles de tècnics. 
- Formació virtual per a tècnics esportius del programa. 

 
3.3. Acceptació de candidatures 

 
Per optar a la participació les candidatures hauran de: 

 Reunir els requisits de l’apartat 3.1 abans de la data de sol·licitud. 
 Inscriure’s mitjançant el següent enllaç: https://forms.gle/UCuSnHV5H2NZJp4t8 
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3.4. Assignació de les escoles de tècnics 
 

- S’elaborarà un rànquing d’escoles de tècnics d’esquí alpí segons els punts obtinguts en aquesta 
disciplina. No es sumaran les puntuacions de vàries disciplines. 
 

- S’elaborarà un rànquing d’escoles de tècnics d’esquí de fons segons els punts obtinguts en aquesta 
disciplina. No es sumaran les puntuacions de vàries disciplines. 

 
- S’elaborarà un rànquing d’escoles de tècnics de snowboard segons els punts obtinguts en aquesta 

disciplina. No es sumaran les puntuacions de vàries disciplines. 
 

- S’assignarà, sempre que sigui possible, una escola d’esquí a una disciplina i un centre escolar. 
 

- Per aquells centres escolars on només existeixi una sola candidatura l’assignació serà directa. 
 

- L’ordre d’assignació serà segons el barem de puntuació obtinguda, iniciant amb la màxima puntuació 
i en ordre descendent. 

 
- En cas que existeixi empat en la puntuació obtinguda, l’empat es resoldrà: 

PRIMER: Major nombre de compliments de les necessitats de tècnics per centres i disciplina. 
SEGON: Si persisteix l’empat. Major nombre de titulacions de nivell 2 o superior, específiques de la disciplina. 
No es tindran en compte les titulacions d’altres disciplines. 
TERCER: Si persisteix l’empat. Sorteig. 
 

- En cas de coincidència de dates amb altres centres escolars s’assignaran els centres escolars que 
coincideixin a la segona o següent escola/es de tècnics que obtingui més puntuació. 

 
- En cas que no es compleixin les necessitats de tècnics aproximades per centre i disciplina s’assignaran 

els centres escolars a varies escoles de tècnics, compartint les sessions. L’assignació d’aquestes serà 
segons l’ordre de puntuació obtinguda. 

 
3.5. Facturació i pagament 

 
- 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/a i la disciplina amb què ha realitzat el servei. 
 + IVA 

 
- Les factures del programa ESPORT BLANC ESCOLAR s’enviaran per correu electrònic al Consell 

Esportiu del territori 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:  
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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 

cealturgell@ucec.cat 
totnordic@catneu.net  

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: G08923070 cebergueda@ucec.cat 

CONSELL ESPORTIU DEL 
RIPOLLÈS 

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

consellesportiu@ceripolles.cat 

 
Els preus acordats per sessió i hora de participació al programa durant el curs 2020-21 són amb l’IVA inclòs, 
segons els següents quadres: 

 
FACTURACIÓ 

Nivell 
Preu/sessió 

COMPACTADA 
Preu/sessió 

NO COMPACTADA 

TE2 150€ 100€ 

TE1 120€ 80€ 

 
3.6. Ràtios i condicions de seguiment de l’alumnat 

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

DISCIPLINA RÀTIO 
Esquí de fons 1 tècnic x 10 alumnes 

Esquí alpí 1 tècnic x 8 alumnes 
Snowboard 1 tècnic x 6 alumnes 
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Els responsables dels centres escolars determinaran els grups d’alumnes, amb el suport dels secretaris tècnics 
dels consells esportius, abans de l’arribada a l’estació. En cap cas l’escola de tècnics modificarà 
unilateralment els grups. 
 
Els tècnics assignats a cada grup i disciplina hauran de ser els mateixos durant totes les sessions per tal de 
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 
secretaris tècnics dels consells esportius i de qui és el tècnic/a substitut/a. 
 
En cap cas es realitzarà un augment del nombre de tècnics segons els nivells tècnics de l’alumnat. Per aquest 
casos es podrà modificar la ràtio dels grups, prèvia autorització del secretari/a tècnic/a del consell esportiu. 
 
En el cas que l’escola de tècnics no treballi amb el mínim de tècnics necessaris per al centre escolar, el Consell 
Esportiu i/o FCEH podrà modificar l’assignació rebuda a aquesta escola de tècnics, fins a prescindir-ne 
completament. 

 
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 secretaris tècnics dels consells esportius, els 
responsables de l’escola de tècnics i els responsables dels centres escolar. 
 

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 de mèrits i reunions de coordinació 
 
La valoració de les candidatures acceptades la realitzaran la FCEH i els Consells Esportius, amb el suport de 
les Representacions Territorials d’Esports. 
 
L’assignació de centres escolars la realitzaran els Consells Esportius i la FCEH. 
 
Tota escola de tècnics que sigui acceptada al programa, haurà d’assistir de forma obligatòria a les reunions 
de presentació del programa convocades per la FCEH o el Departament d’Educació. 
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Tots els tècnics inscrits al programa hauran d’assistir de forma obligatòria a les formacions convocades per 
la FCEH o el Departament d’Educació. 
 
L’escola de tècnics i/o els tècnics que no participin a les reunions de coordinació podran quedar exclosos del 
programa. 
 

3.8. Mèrits i capacitats per valorar 
 

MÈRITS GENERALS 

Disposa de cadira adaptada per la pràctica d’esquí adaptat. 5 punts 
Document acreditatiu per treballar a l’estació seleccionada. 10 punts 
Escola de tècnics amb experiència en els programes Esport Blanc Escolar i Esports d’Hivern Barcelona 
durant el curs 2019-20, en qualsevol estació i/o disciplina. 

10 punts 

Haver participat en programes del Consell Esportiu (sempre què s’hagin complert els criteris de 
qualitat exigits) durant el curs 2019-20. 

15 punts 

TOTAL 40 PUNTS 
 

MÈRITS ESPECÍFICS PER DISCIPLINA 
(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 

Tècnics amb formació específica per treballar amb alumnat amb necessitats 
educatives especials. 

Màxim 5 punts 1 punt / tècnic/a 

Tècnics esportius de nivell 1. Màxim 5 punts 1 punt / tècnic/a 
Tècnics esportius de nivell 2. Màxim 10 punts 1 punt / tècnic/a 
Disponibilitat equivalent a les necessitats de tècnics per centre i dia. Màxim 10 punts 1 punt / centre 

TOTAL 30 PUNTS 
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MÈRITS TERRITORIALS 

 

CONSELL ESPORTIU DE LA VAL D’ARAN 

ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 
(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 

Tècnics amb Nivell B en llengua aranesa. Màxim 11 punts 1 punt / tècnic/a 
Tècnics amb Nivell C en llengua aranesa. Màxim 15 punts 1 punt / tècnic/a 
Per cada tècnic/a que resideixi a la comarca. Màxim 6 punts 1 punts / tècnic/a 

TOTAL 30 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

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

 
 

CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS SOBIRÀ 

GENERAL 
Disponibilitat per treballar en d’altres estacions del territori per esdeveniments no programats. 10 punts 
Empresa amb domicili fiscal establert a la comarca. 10 punts 

TOTAL 20 PUNTS 
ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 

(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 
Per cada tècnic/a que resideixi a la comarca. Màxim 10 punts 2,5 punts / tècnic/a 

TOTAL 10 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Document que acrediti la ubicació de l’empresa. 
● Certificat d’empadronament. 
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CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSÀ 

ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 
(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 

Per cada tècnic/a que resideixi a la comarca. Màxim 6 punts 1 punt / tècnic/a 
Per cada tècnic que aporti l’empresa segons els requisits per treballar en el programa. Màxim 9 punts 1 punt / tècnic/a 
Per cada tècnic/a que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell Esportiu i 
activitats d’esports d’hivern. 

Màxim 15 
punts 2,5 punts / tècnic/a 

TOTAL 30 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Certificat d’empadronament. 
 

 

CONSELL ESPORTIU DE l’ALT URGELL 

ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 
(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 

Per cada tècnic/a que resideixi a la comarca. Màxim 10 punts 2 punts / tècnic/a 
Per cada tècnic/a que aporti l’empresa segons els requisits per treballar en el 
programa. 

Màxim 10 punts 2 punts / tècnic/a 

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 10 punts 5 punts / any 

TOTAL 30 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Certificat d’empadronament. 
 

 

CONSELL ESPORTIU DEL SOLSONÈS 

GENERAL 
Presentació d’un projecte / memòria d’empresa. 15 punts 

TOTAL 15 PUNTS 
ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 

(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 
Per cada tècnic que hagi treballat en activitats esportives extra escolars del Consell 
Esportiu durant el curs 2018-19. Màxim 15  punts 5 punts / tècnic/a 

TOTAL 15 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Projecte o memòria d’empresa. 
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CONSELL ESPORTIU DE LA CERDANYA 

GENERAL 
Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. Màxim 10 punts 5 punts / temporada 
Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. Màxim 20 punts 10 punts / temporada 

TOTAL 30 PUNTS 
 

CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDÀ 

GENERAL 
Grau mig de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. Màxim 5 punts 2,5 punts / temporada 
Grau alt de compliment de l’empresa en les dues últimes temporades. Màxim 10 punts 5 punts / temporada 
Per cada tècnic/a que resideixi a la comarca. Màxim 15 punts 7,5 punts / tècnic/a 

TOTAL 30 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Certificat d’empadronament. 
 

 

CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS 

ESPECÍFIC PER CADA DISCIPLINA 
(les puntuacions específiques es tindran en compte per separat, per cada disciplina) 

Per cada tècnic que resideixi a la comarca. Màxim 5 punts 1 punts / tècnic/a 
Per cada tècnic que aporti l’empresa segon els requisits per  treballar en el 
programa. 

Màxim  10 punts 2 punts / tècnic/a 

Per cada tècnic que hagi treballat en activitats d’esports d’hivern del Consell 
Esportiu durant el curs 2019-20. Màxim 15  punts 2,5 punts / tècnic/a 

TOTAL 30 PUNTS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A PRESENTAR 

● Certificat d’empadronament. 
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3.9 NECESSITAT DE TÈCNICS 
 

CONSELL ESPORTIU DE LA VALL D’ARAN 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
ZER Val d’Aran 3-4 3-4 5-6 

Garona 3r 6-7 7-8 10-11 
Garona 4rt 6-7 7-8 10-11 

Alejandro Casona + San Roc 3-4 3-4 2-3 
ESTACIONS Baqueira-Beret 

 

CONSELL ESPORTIU DE L’ALTA RIBAGORÇA 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
Ribagorçana 4-5 4-5 6-7 

ZER Alta Ribagorça 3-4 3-4 3-4 
ESTACIONS Baqueira-Beret Boí Taüll 

 

CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS SOBIRÀ 

ESCOLA 
NECESSITAT DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
Àngel Serafí 3r 

6-7 
4-5 5-6 

Àngel Serafí 4rt 3-4 5-6 
ZER Alt Pallars 3-4 4-5 5-6 

ESTACIONS Tavascan Port Ainé 
La Closa 2-3 3-4 4-5 

ESTACIONS Baqueira Espot 
 

CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSÀ 

ESCOLA 
NECESSITAT DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
Valldeflors 4rt 4-5 5-6 7-8 

Maria Immaculada 3-4 4-5 6-7 
ZER Pallars Jussà 2-3 3-4 4-5 

Valldeflors 3r 4-5 6-7 8-9 
Els Raiers 3r 

4-5 
3-4 4-5 

Els Raiers 4rt 3-4 4-5 
ESTACIONS Tavascan Port Ainé 
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CONSELL ESPORTIU DE L’ALT URGELL 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
La Valira 1-2 2-3 2-3 

Albert Vives 3r 2-3 3-4 3-4 
Albert Vives 4rt 3-4 5-6 5-6 

Pau Claris 3r 
6-7 

6-7 6-7 
Pau Claris 4rt 3-4 3-4 
ZER Narieda 2-3 2-3 3-4 
La Salle 3r 

3-4 
6-7 6-7 

La Salle 4rt 6-7 6-7 
Els Àgols + ZER Urgellet 3-4 6-7 6-7 

ESTACIONS Sant Joan de l’Erm Masella 
Sant Jordi 2-3 2-3 3-4 

ESTACIONS Tuixent-La Vansa Port del Comte 
 

CONSELL ESPORTIU DEL SOLSONÈS 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
Arrels 3r 

5-6 
3-4 4-5 

Arrels 4rt 3-4 4-5 
Vall de Lord + ZER Solsonès + Escola Tuixent 3-4 3-4 5-6 

Setelsis 3r 
9-10 

5-6 7-8 
Setelsis 4rt 5-6 6-7 

Vinyet 2-3 3-4 4-5 
ESTACIONS Tuixent Port del Comte 
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CONSELL ESPORTIU DE LA CERDANYA 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 

Alfons I 3r 
5-6 

3-4 4-5 

Alfons I 4rt 3-4 4-5 

ESTACIONS Guils Fontanera La Molina 
Llums del Nord 5-6 6-7 8-9 

Mare de Déu de Talló 2-3 3-4 4-5 
Vedruna 5-6 6-7 9-10 

Bac de Cerdanya + ZER Cerdanya 7-8 9-10 12-13 
ESTACIONS Guils Fontanera La Molina 

ZER Baridà-Batllia 2-3 2-3 3-4 
ESTACIONS Lles de Cerdanya La Molina 

 

CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDÀ 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF NEU 
Gironella 4-5 6-7 8-9 

Sant Marc + ZER Berguedà Centre 3-4 4-5 6-7 

Alfred Mata 4-5 6-7 8-9 

Princesa Làscaris + 
Santa Maria d’Avià + ZER Baix Berguedà 

10-11 13-14 17-18 

Sant Martí 3-4 4-5 6-7 
Xarxa 4-5 5-6 6-7 

Santa Eulàlia 4-5 11-12 15-16 
Sant Joan + Valldan 10-11 13-14 18-19 

ESTACIONS 
- Lles de Cerdanya 

- Aransa 
La Molina 

Galceran de Pinós + Sant Salvador 4-5 5-6 7-8 
La Pobla + Sant Llorenç + ZER Alt Berguedà 3-4 4-5 6-7 

Vedruna-Berga 4-5 5-6 6-7 
FEDAC-Gironella 2-3 3-4 4-5 

ESTACIONS - Tuixent La Vansa La Molina 
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CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS 

ESCOLA 
NECESSITATS DE TÈCNICS 

FONS ALPÍ SURF N. 
Tomàs Raguer 3r 2-3 3-4 4-5 
Joan Maragall 3r 6-7 7-8 9-10 

Pirineu 3r + ZER Comte Arnau 5-6 6-7 8-9 
Mare de Déu de Núria 3r 1-2 1-2 2-3 

Salesiana 3r 3-4 3-4 4-5 
Vedruna 3r 2-3 3-4 4-5 
ESTACIONS Vall de Núria 

Mestre Andreu 3r 3-4 4-5 5-6 
Doctor Robert 3r 1-2 2-3 3-4 

ESTACIONS Vall de Núria Vallter 2000 
Tomàs Raguer 4rt 2-3 3-4 4-5 
Joan Maragall 4rt 3-4 4-5 4-5 

Pirineu 4rt 2-3 3-4 4-5 
Mare de Déu de Núria 4rt 1-2 1-2 2-3 

Salesiana 4rt 3-4 3-4 4-5 
Vedruna 4rt 3-4 4-5 5-6 

ESTACIONS Lles—Aransa - 
Guils 

Vall de Núria 

Doctor Robert 4rt 3-4 3-4 5-6 
Mestre Andreu 4rt 3-4 4-5 5-6 

ESTACIONS 
Lles – Aransa - 

Guils 
Vallter 2000 
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4. 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 

 
Coordinador de la FCEH 
Mov. 687 580 759 Correu electrònic:  promocio@fceh.cat 
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ANNEX 01: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Nom de l’empresa:______________________________________________________________  

NIF:      

Adreça: ______________________________________________________________________  

Població: ____________________________________ Codi postal: ________ 

 
MANIFESTO 

Què com a responsable de l’escola de tècnics d’esports d’hivern, disposo de tots els Certificats de Delictes de 
Naturalesa Sexual, actualitzats, de tots els meus treballadors/es. 

 
_____ ________________, ____ d _______________ de _____ 

 
Espai per a la signatura 
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ANNEX 02: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONEIXEMENT I COMPLIMENT DEL PROTOCOL COVID-19 DEL PROGRAMA 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Nom de l’empresa:______________________________________________________________  

NIF:      

Adreça: ______________________________________________________________________  

Població: ____________________________________ Codi postal: ________ 

 
MANIFESTO 

Què he llegit i accepto les mesures establertes en el PROTOCOL COVID-19 DEL PROGRAMA ESPORT BLANC 
ESCOLAR, del curs 2020-21, i en especial la següent normativa:  

Es permet la participació al programa Esport Blanc Escolar sempre que es compleixin les següents condicions: 
 Haver presentat una declaració jurada de compliment d’aquest protocol.  
 No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat/a contacte estret 

amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat:  
 No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un 

convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 
 No estar exclòs/a d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol 

incidència vinculada a la COVID-19. 
 
_____ ________________, ____ d _______________ de _____ 

 
Espai per a la signatura 
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ANNEX 03: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONEIXEMENT I COMPLIMENT DE LES BASES DEL CONCURS 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Nom de l’empresa:______________________________________________________________  

NIF:      

Adreça: ______________________________________________________________________  

Població: ____________________________________ Codi postal: ________ 

 
MANIFESTO 

Què he llegit i accepto les mesures establertes en les bases de la Selecció d’Escoles de Tècnics d’Esports 
d’Hivern DEL PROGRAMA ESPORT BLANC ESCOLAR, del curs 2020-21, i en especial la següent normativa:  

 
_____ ________________, ____ d _______________ de _____ 

 
Espai per a la signatura 
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ANNEX 04: PROTOCOL COVID-19 PROGRAMA ESPORT BLANC ESCOLAR    
 
 
ÍNDEX 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
2. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS AGENTS 
3. DISTANCIAMENT SOCIAL I MESURES D’HIGIENE EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA EBE 
4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS CONSTANTS I TRAÇABILITAT 
5. ACTUACIÓ PER LA DETECCIÓ, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA COVID-19 
6. VIGÈNCIA DEL PROTOCOL 
7. MÉS INFORMACIÓ 

Pàg. 24 
Pàg. 26 
Pàg. 29 
Pàg. 31 
Pàg. 32 
Pàg. 32 
Pàg. 33 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern és l’entitat encarregada de fer la coordinació general del protocol 
covid19 del Programa Esport Blanc Escolar, juntament amb els 9 consells esportius del Pirineu, que en porten 
la coordinació comarcal. Se n’ha donat coneixement als Consells Comarcals i a les estacions d’esquí, i s’hi ha 
incorporat les mesures acordades per l’ACEM.  Segueix les directrius del Departament d’Educació i de la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, i té el vistiplau de la Comissió de la Represa Esportiva del 
Consell Català de l’Esport.  
 
Aquest protocol estableix un marc general per portar a terme els procediments mèdics, sanitaris i higiènics 
encausats per la pandèmia del covid19, així com els protocols operatius que s’hauran d’aplicar en 
l’organització i desenvolupament del programa ESPORT BLANC ESCOLAR per al curs 2020-21. 
 
Es pren com a referència els documents següents: 
 
1. Pla sectorial: Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i les sortides 
escolars (Departament d’Educació). 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprotecc
io_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-
docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf 
 
2. Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya (Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 
Física/Consell Català de l’Esport). 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprotecc
io_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-
esportives/2020_06_13-DP-Esportiu.pdf 
 
3. CSD_Protocolo Vuelta COAE (Consejo Superior de Deportes). 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-
09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf 
 
4. Bones pràctiques a les estacions d’esquí per a la prevenció del COVID-19 (Associació Catalana d’Estacions 
de Muntanya). 
 
5. Protocol COVID-19 de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 
 
Cal tenir molt present que l’evolució de la situació de la COVID-19 és totalment imprevisible en l’aspecte 
sanitari, el que requereix adoptar les mesures que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, 
segons la situació epidemiològica de cada regió o activitat a realitzar. 
 
Al mateix temps s’hauran de tenir en compte les especificitats de l’alumnat amb alguna Necessitat Educativa 
Especial (NEE) per fer-ne la millor adaptació a la seva singularitat. 
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Cal deixar clar que la vigència, material i temporal d’aquest protocol quedarà sempre condicionada a 
l’evolució de la pandèmia. 
 
Els canvis que es produeixin en el context global i en les condicions de l’activitat obligaran a revisar i adaptar 
periòdicament aquest protocol. 
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2. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS AGENTS 
 
Per tenir cura del compliment del Protocol i garantir que s’aplica correctament i es compleixen tots els 
requisits sanitaris, s’estableix la figura del/la Responsable de Compliment de Protocol (RCP). 
 
Les funcions del/la RCP són: 

- Informar i difondre les mesures acordades en aquest protocol. 
- Vetllar pel compliment de les mesures acordades en aquest protocol. 

 
A continuació es detallen les responsabilitats dels diferents agents que participen al programa: 
 

a. Consell Català de l’Esport: 
- Donar suport en la coordinació de tots els agents implicats en el programa EBE per tal d’aconseguir el 

màxim consens entre tots. 
- Supervisar i validar aquest protocol i els protocols-propis. 
 

b. Departament d’Educació 
- Donar suport en la difusió i coordinació de la informació del protocol als centres d’educació participants 

en l’EBE per tal d’ajudar al compliment d’aquest protocol. 
 

c. Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
- Nomenar un Responsable de Compliment del Protocol covid19. 
- Coordinar els agents implicats en cada comarca del programa EBE per tal d’aconseguir el màxim consens 

entre tots. 
- Conèixer i vetllar pel compliment coordinat dels diferents protocols-propis de les empreses i 

instal·lacions. 
- Supervisar els grups constants de l’activitat que inclou alumnat, professorat i personal tècnic de les 

escoles d’esquí. 
 

d. Consells Esportius 
- Nomenar un Responsable de Compliment del Protocol. 
- Coordinar els centres d’educació participants en l’EBE de la seva comarca per tal de garantir el 

compliment d’aquest protocol. 
- Conèixer i vetllar pel compliment dels diferents protocols-propis de les empreses i instal·lacions 

participants. 
- Disposar d’una declaració signada de compliment d’aquest protocol per part dels centres d’educació, les 

escoles d’esquí i lloguers privats. 
- Coordinar i mantenir els grups constants de l’activitat que inclou alumnat, professorat i tècnics de les 

escoles d’esquí. 
 

e. Consells Comarcals: 
- Coordinar l’aplicació dels protocols en el transport escolar fins a l’estació d’esquí. 
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f. Estacions d’esquí 
- Nomenar un Responsable de Compliment del Protocol. 
- Elaborar i informar als Consells Esportius i la FCEH sobre el protocol-propi. 
- Informar als participants de les mesures a implementar del protocol covid19 de l’estació i el necessari 

compliment de totes elles per poder circular pels diferents transports i serveis de l’estació  
- Disposar visiblement per a les persones usuàries, sòcies i abonades, així com treballadors/es, de panells 

i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel Departament de 
Salut. 

- Facilitar espais de circulació unidireccionals per evitar aglomeracions. 
- Tenir a disposició solucions hidroalcohòliques. 
 

g. Escoles d’esquí 
- Nomenar un Responsable de Compliment del Protocol. 
- Elaborar i/o informar als Consells Esportius i la FCEH sobre el protocol-propi. 
- Signar el document en  què es comprometen a complir amb la totalitat de les mesures que es troben 

previstes en el protocol establert. 
- Mantenir els grups constants de l’activitat que inclou alumnat, professorat i tècnics de les escoles d’esquí. 
 

h. Centres d’Educació 
- Nomenar un Responsable de Compliment del Protocol  
- Signar el document en què comprometen a complir amb la totalitat de les mesures que es troben 

previstes en el protocol establert. 
- Coordinar i mantenir els grups constants de l’activitat que inclou alumnat, professorat i tècnics de les 

escoles d’esquí. 
- Disposar de material per la presa de temperatura i rentat de mans. 
- Disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció 

individual (EPI) 
 

i. Empreses de lloguer de material 
- Desinfectar el material abans i després de cada ús. 
- Elaborar i informar als Consells Esportius i FCEH sobre el protocol-propi. 
- Evitar barrejar diferents grups simultàniament en un mateix espai tancat. 
- Facilitar espais de circulació unidireccionals. 
- Signar el document en què es comprometen a complir amb la totalitat de les mesures que es troben 

previstes en el protocol establert (només aquells que no siguin gestionats per les estacions). 
 

j. Empreses de transport 
- Desinfectar el vehicle abans i després de cada servei. 
- Signar el document en el que es comprometen a complir amb la totalitat de les mesures que es troben 

previstes en el protocol establert. 
- Elaborar i informar als Consells Comarcals i Consells Esportius sobre el protocol-propi. 
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k. Famílies i alumnat 
- Signar la declaració de responsabilitat i sortides del centre d’educació. 
- Comunicar qualsevol símptoma als responsables del centre d’educació. 
- No portar l’alumne/a al centre si presenta símptomes de contagi. 
- Disposar de mascaretes de recanvi per després de l’activitat. 
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3.  DISTANCIAMENT SOCIAL I MESURES D’HIGIENE EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA EBE 
 
Es permet la participació al programa Esport Blanc Escolar sempre que es compleixin les següents condicions: 

- Haver presentat una declaració de responsabilitat a l’entitat de la que forma part (centre educatiu, 
consell esportiu, estació d’esquí, escola d’esquí, etc.) de compliment d’aquest protocol. (veure annex 
1) 

- No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat/a contacte estret 
amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat. 

- No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un 
convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 

- No estar exclòs/a d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol 
incidència vinculada a la COVID-19. 

 
a. Durant els desplaçaments (d’anada fins a equipaments esportius, i de tornada al centre educatiu) 

Pel que fa al transport fins l’activitat s’aplicarà la normativa vigent respecte al transport escolar: 
- Es podran utilitzar la totalitat dels seients.  
- S’assignaran seients fixes per tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei de transport 

escolar. Poden viatjar alumnes de diferents grups estables en el mateix servei de transport escolar, i es 
recomana que estiguin junts els del mateix grup estable. 

- Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.  
- Els infants i adolescents, i també els acompanyants, han d’accedir al transport amb la mascareta 

col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada.  
- Realitzar presa i control de temperatura abans de pujar a l’autocar. 
- Realitzar un registre de tots els/les participants que assisteixen aquell dia. 
- Utilitzar solució hidroalcohòlica a l’entrada i sortida del transport. 
 

b. En les estacions d’esquí, abans i després de la pràctica esportiva 
- Mantenir la distància social mínima d’1,5 metres, especialment en els espais de lloguer de material, i en 

els establiments de menjar i beguda o espais de pícnic. 
- Utilitzar la mascareta en tot moment, i de forma correcta. 
- Mantenir una escrupolosa higiene de mans. 
- Utilitzar solucions hidroalcohòliques si no ens podem rentar les mans amb aigua i sabó. Especialment 

després d’utilitzar el lavabo, a l’entrar i al sortir dels espais de lloguer. 
- Evitar tocar-se els ulls i el nas i la boca. 
- En esternudar o tossir, tapar-se amb el braç o utilitzar mocadors d’un sol ús. 
- Mantenir un flux unidireccional que eviti el creuament amb altres persones. 
- Guardar les sabates i objectes personals en bosses individuals. 
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c. En les estacions d’esquí, durant la pràctica esportiva 
- No barrejar els grups constants prèviament acordats entre Consells Esportius, Centres d’Educació i 

Escoles d’Esquí. 
- No compartir begudes ni objectes personals. 
- Evitar el contacte físic entre els participants del grup. 
- Evitar l’ús de telecabines. 
- Respectar les indicacions del personal tècnic de les estacions. 
- Respectar les distàncies i organització de les cues en els remuntadors. 
- Abandonar la zona de desembarcament el més ràpid possible. 
- Utilitzar la mascareta mentre no s’estigui lliscant per les pistes  
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4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS CONSTANTS I TRAÇABILITAT 
 
A l’Esport Blanc Escolar hi poden participar infants de diferents edats i de diferents grups estables escolars. 
És necessari que la composició dels grups sigui constant per facilitar la traçabilitat. Els grups constants que 
es constitueixen per a la realització d’activitats fora de l’horari escolar tenen com a objectiu mantenir la 
traçabilitat però no permeten la relaxació de les mesures de protecció. 
 
S’entenen com a grups constants i permanents en l’àmbit esportiu, aquells grups d’esportistes que, de forma 
continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva. En aquest sentit, s’haurà de tenir una 
especial cura durant els primers 10 dies del grup de contacte (si no l’han tinguda abans) fins a l’estabilització 
del grup, reforçant les mesures de distància interpersonal i evitant al màxim el contacte físic directe. 
 
Aquests grups poden estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius. 
 
Es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup estable durant el curs i mantenir sempre el 
mateix monitor/a i/o tècnic/a. 
 
La persona Responsable de Compliment de Protocol de cada centre educatiu organitzarà els grups d’activitat 
abans de la sortida i ho traslladarà al Consell Esportiu corresponent. Els consells esportius comunicaran i 
coordinaran la composició d’aquests grups amb els responsables de les escoles d’esquí, per tal d’assegurar 
una correcta organització de tècnics i ràtios. 
 
ELS TÈCNICS D’ESQUÍ NO PODRAN REORGANITZAR AQUESTS GRUPS EN CAP CAS 
 
Aquests grups constants permetran identificar l’alumnat i els seus possibles contactes. Per això caldrà 
realitzar un registre diari de l’activitat dels integrants del grup constant (alumnat, tècnics i professorat) que 
s’ha de conservar almenys durant 1 mes.  
 
Es crearan uns formularis mitjançant la plataforma google DRIVE en la que hi tindran accés els Responsables 
de Compliment de Protocol del Centre Educatiu, Consell Esportiu i Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 
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5. ACTUACIÓ PER LA DETECCIÓ, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA COVID-19 
 
- Tots els agents participants en el programa Esport Blanc Escolar hauran de complir i fer complir tot el 

previst en aquest protocol. 
- S’evitarà la presencia o participació al programa a persones que presentin simptomatologia compatible 

amb un contagi, que estiguin contagiades sense haver-se recuperat, o que tinguin establerta la seva 
quarantena per haver mantingut contacte estret amb una persona contagiada confirmada o no. 

- Els centres escolars i les escoles d’esquí hauran d’informar als Consells Esportius i a la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, amb la màxima antelació possible, d’aquelles situacions que no els permetin 
participar a l’activitat programada. 

- En cas que es detecti un cas d’infecció, l’entitat afectada, a banda de seguir el seu protocol-propi i 
informar a les autoritats sanitàries, també haurà d’informar a el/la responsable del Consell Esportiu 
corresponent i/o de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern per tal d’iniciar el sistema de rastreig dirigit 
per les autoritats sanitàries.  

- En el moment que hi hagi sospita d’un cas es recomana: 
● Cal portar l’alumne/a a un espai separat d'ús individual ben ventilat i cal contactar amb el 

responsable del servei o equipament.  
● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta 

quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes, com a la persona que l’acompanyi (en cas que 
es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

● Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (persones amb problemes 
respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de 
la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta 
FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un 
estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual 
(EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. 

● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per 
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), caldrà 
trucar al 061. 

 
- En cas que es produeixi una situació de quarantena per part d’algun grup classe o escola d’esquí, aquesta 

no podrà tornar a l’activitat sense l’autorització expressa de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i 
del Consell Català de l’Esport, en base a les indicacions de les autoritats sanitàries. 

- En cas que es detecti un cas d’infecció durant l’activitat, es suspendrà tota l’activitat del grup, s’aïllarà i 
es procedirà a comunicar-ho a les autoritats i responsables corresponents. 

 
6. VIGÈNCIA DEL PROTOCOL 

 
L’actual document serà vàlid mentre les autoritats corresponents o l’evolució de la pandèmia, ja sigui a nivell 
general o a nivell territorial no recomanin mesures més o menys exigents. 
 
En quan a la Graduació de Neu de l’alumnat de 4rt curs prevista per al mes de març, queda en suspens 
provisional segons com evolucioni la situació sanitària, ja que actualment no es preveu la realització 
d’activitats multitudinàries. 
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7. MÉS INFORMACIÓ 
 

Consell Català de l’Esport 
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-
coronavirus-a-lesport-catala/ 

esportescolar@gencat.cat 

Departament d’Educació http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/  
Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern 

http://www.fceh.cat promocio@fceh.cat 

Conselh Esportiu de la Val 
d’Aran 

https://www.conselharan.org/  
cevaldaran@ucec.cat 

Consell Esportiu de l’Alta 
Ribagorça 

http://www.xn--altaribagora-udb.cat/ cealtaribagor@ucec.cat 

Consell Esportiu del Pallars 
Sobirà 

https://www.pallarssobira.cat/ conselleportiu@pallarssobira.cat 

Consell Esportiu del Pallars 
Jussà 

https://www.pallarsjussa.cat/ cepjussa@pallars.com 

Consell Esportiu del 
Solsonès http://solsones.ddl.net/?lang=es cesolsones@ucec.cat 

Consell Esportiu de l’Alt 
Urgell 

http://www.cealturgell.cat/ 
cealturgell@ucec.cat 
totnordic@catneu.net 

Consell Esportiu de la 
Cerdanya 

http://cecerdanya.org/ esport@cerdanya.org 

Consell Esportiu del 
Berguedà 

http://www.cebergueda.cat/ cebergueda@ucec.cat 

Consell Esportiu del 
Ripollès https://ceripolles.cat/inici/ consellesportiu@ceripolles.cat 

 
 
 


