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PLA DE PROMOCIÓ
1- INTRODUCCIÓ
PLA DE PROMOCIÓ és un programa que ofereix el Consell Esportiu del Pla de l’Estany amb l’objectiu
de promocionar, activar, potenciar i recolzar aquelles modalitats esportives adreçades a esportistes
en edat escolar (entre 3 i 18 anys) de la comarca.
Al programa hi poden participar:
▪ Entitats esportives constituïdes i registrades al Consell Català de l’Esport (CCE)
▪ Federacions esportives inscrites al CCE
▪ Seccions esportives d’entitats adscrites al CCE
▪ Grups dinamitzadors
Al programa s’hi poden acollir:
▪ Escoles d’educació infantil i primària del Pla de l’Estany
▪ Instituts d’educació secundària del Pla de l’Estany
2- OBJECTIUS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promocionar els esports practicats a la comarca.
Recolzar les entitats en la seva tasca de promoció.
Facilitar l’acostament de les entitats als centres educatius.
Garantir les mateixes possibilitats a tots els centres educatius de la comarca.
Ordenar la informació adreçada als centres educatius i vetllar pels interessos pedagògics que
cerca la comunitat educativa.
Ampliar l’oferta d’activitats esportives adreçades a la població en edat escolar.

3- ACTIVITATS
Els Plans de Promoció estan formats per diferents models que seran escollits per cada entitat segons
la seva disponibilitat i/o interessos.
A continuació s’estructuren les possibilitats en funció de l’horari que es volen dur a terme.

A LES ESCOLES
EN HORARI LECTIU
TROBADA COMARCAL
6è DE PRIMÀRIA
MONOGRÀFICS
ESPORTIUS
ACTIVITATS DEL
CONSELL ESPORTIU
EN HORARI NO LECTIU
PROPOSTA DE NOVA
ACTIVITAT
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3.1 Monogràfics esportius en horari lectiu
Descripció del model
MONOGRÀFICS ESPORTIUS EN HORARI LECTIU corresponen a sessions puntuals de promoció
dinamitzades per tècnics de les entitats i emmarcades dins l’horari lectiu de les escoles o instituts.
Actuacions que inclou la proposta, a escollir fer-ne una o totes dues
1. Dinamitzar sessions puntuals de promoció als centres educatius de primària i/o
secundària acordats entre l’entitat, el centre educatiu i el Consell Esportiu.
2. Organitzar una activitat dins la Trobada Comarcal de 6è de primària (4 d’octubre de
2019).

3.2 Monogràfics esportius en horari no lectiu
Descripció del model
MONOGRÀFICS ESPORTIUS EN HORARI NO LECTIU corresponen a sessions puntuals de promoció
dinamitzades per tècnics de les entitats i emmarcades dins l’horari no lectiu.
Actuacions que inclou la proposta, a escollir fer les que es cregui oportú
1. Dinamitzar activitats/sessions puntuals dintre dels programes del Consell Esportiu:
a. Esport escolar (3-12 anys)
i. Escola d’Iniciació Esportiva: Programa anual que articula una sèrie
d'activitats poliesportives per a tot l’alumnat de les diverses escoles de la
comarca d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
ii. Viatge Esportiu Comarcal: Programa poliesportiu que es desenvolupa alguns
diumenges al matí al llarg del curs, dissenyat perquè practiquin esport els
nens/es de P3 fins a 6è de primària i els familiars acompanyants.
iii. Casals d’Estiu: Programa que ofereix diverses activitats esportives i de lleure
els matins de dilluns a divendres durant les vacances estivals.
b. Esport per joves (12-18 anys)
i. Divendres actius: Activitats variades dutes a terme certs divendres a diversos
municipis de la comarca on preval la participació enlloc de la competició.
ii. Tarda jove: és un projecte de promoció socioesportiva, que es desenvolupa
en l’àmbit extraescolar, on es treballen diferents esports i jocs esportius.
iii. FutbolNet: Programa que pretén educar els infants i joves a través del foment
dels valors positius que es deriven de la pràctica esportiva, concretament del
futbol però de forma puntual hi tenen cabuda altres esports. Es fan dues
sessions de dues hores per setmana i es practica en instal·lacions esportives.
iv. Estiu jove: Casal d’estiu per a joves, on es fan activitats de lleure i esport per
a nois/es de 1r a 4t d’ESO durant els matins de juliol, de dilluns a divendres.
2. Proposar noves activitats: Si l’entitat té ganes de promoure la seva modalitat esportiva
mitjançant una nova activitat que segueixi amb la línia de treball del Consell Esportiu
(promoció de l’esport i les entitats esportives de la comarca), es buscaran sinergies per dur-la
a terme.
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4- REQUERIMENTS GENERALS
Per tal que una entitat es pugui beneficiar dels diferents plans de promoció haurà de reunir les
següents consideracions:
▪ Estar inscrita al registre d’entitats de la Secretaria General de l’Esport.
▪ Estar inscrita al registre del Consell Esportiu segons formulari de registre.
▪ Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat. Entregar còpia de la pòlissa o
rebut de pagament vigent.
▪ Omplir la fitxa de sol·licitud que es troba a www.ceplaestany.cat i posar-se en contacte amb
Núria Díaz - ndiaz@ceplaestany.cat
▪ Proporcionar imatges i dades dels participants (quantitat, edat i sexe) a Núria Díaz ndiaz@ceplaestany.cat de l’actuació un cop finalitzada.
Observacions
L’entitat s’ha d’ajustar a les dates, horaris i temàtica de l’activitat a la qual es vol adherir.
Per garantir l’essència del pla de promoció es limita a un màxim de 4 sessions per esport (per actuació)
repartides al llarg del curs. En aquells casos que el monogràfic es desenvolupa dins una activitat d’una
durada inferior a un curs, la limitació del nombre de sessions serà proporcional.
Els monogràfics esportius es portaran a terme en l’època de l’any que més convingui sempre amb
l’acord de totes les parts.
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