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COMARCA. Vallès Occ. 3 Consells.   Participació

SABADELL. Trets d’identitat esportiva
Tradició lideratge              Diversitat Esportiva          

Instal·lacions                      Associacionisme Esportiu          

Talents Individuals            Sensibilització Ciutadana vers l’Esport

 L’ESPORT ESCOLAR EN XIFRES

 270 equips fan esport cada setmana

 Més de 6.000 nens, nenes i joves competeixen regularment.

 139 joves fan de tutors/es de joc en més de 2.500 partits

 33.362 usos. 15.541 F (46’6%). 17.821 M (53’4%) suposa 
equilibri acceptable de gènere.

 A Sabadell, el 91’02% de centres docents hi participa. 71 de 78

1. Context i dades per a situar-nos



2. Visió

 Treballem per a que el màxim nombre de nenes, 
nens i joves en edat escolar tinguin accés a una 
pràctica esportiva de qualitat i en facin ús. 

 L’Esport és per a nosaltres
 Una oportunitat per educar en valors
 Una eina per aconseguir cohesió social
 Un hàbit per assolir una població sana

 Una frase que compartim: 
Formant esportistes, estem formant persones



Jurídicament. Conveni entre Consell i Ajuntament. 

Laboralment. 7 treballadors/es (4 full time/3 t parcial)

Econòmicament

Quantitativament. Gestionem 8 programes 

Qualitativament. Model amb Identitat pròpia

3. Com ens organitzem a Sabadell?

 Iniciació Esportiva (3 a 7 anys)  Esport i Empresa (adults)

 Jocs Esportius EC (6 a 18 anys. 16 esports)  Pla Català EE (6 a 18 anys. 16 escoles)

 Ciutat i Escola (3 a 18 anys. 35 propostes EF)  Lleure a l’Estiu (3 a 12 anys)

 Cursos de Formació (16 anys. ROPEC)  Programa Cultural (6 modalitats)

Pressupost 18-19 531.025’61€

Finançament tripartit 50% R propis, 29% CCE, 21% Conveni



1. Participació versus Resultat
 Medalles per a tothom
 Fora pressió

2. Classificació integrada
 El comportament afecta el resultat
 Programa de Valors: JUGAR NET ÉS GUANYAR

3. Som assemblearis
 Fòrum de coordinadors/es cada 5 jornades
 Comitès de competició participats i específics

4. Normatives amb identitat pròpia
 Adaptacions comarcals justificades al CCE
 Els protagonistes han de poder decidir

5. Educatiu i inclusiu
 No tenim àrbitres. Tenim tutors de Joc
 Totes les capacitats són benvingudes 

4. Les 10 peces clau del nostre model



6. Poliesportiu i en evolució
 Ed Infantil i Cicle Inicial pràctiques poliesportives
 Inclusió de nous esports a Iniciació E. i Jocs Escolars

7. La Formació, peça clau
 Formació permanent mestres i professorat
 Reciclatge Tutors/es de joc
 Cursos d’accés al ROPEC per a Monitors/es.

8. Tràmits fàcils i la gestió autònoma
 Programa PlayOff. Tràmits 100% virtuals

9. Teixim xarxa
 Escoles, Clubs, Administracions, Empreses

10. Estem socialment compromesos
 Som centre de pràctiques universitàries CAFE 
 Som centre acollidor de penats del Dep. Justícia

4. Les 10 peces clau del nostre model



 Final de la moratòria Llei de les Professions de 
l’Esport 1-1-19........ F O R M A C I Ó

 ILP (iniciativa Legislativa Popular) de la UFEC i 
proposta Nova Llei de l’Esport i l’AF del 
CCE.........P R E S È N C I A

 Professionalització de l’Esport Escolar com a 
sinònim de qualitat del servei.... R E C U R S O S 

5. Escenari actual i reptes de futur



6. Consells? 

 A Cerdanyola en teniu un. Potencieu-lo. Feu 
comarca, sumeu recursos. És un Win-Win. 
Tothom hi sortirà guanyant. 

 Penseu en qui ha d’utilitzar el vostre model. 
Nenes, nens i joves, són el més important i s’han 
de divertir fent Esport. Dissenyeu segons els seus 
interessos. 

 Compareu, decidiu, adapteu, establiu 
mecanismes de control, no tingueu por a les 
crítiques i sigueu valentes i valents per rectificar 
quan calgui. Tots ens equivoquem. 
L’èxit segur és seguir.
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