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PRESENTACIÓ
• EL PAME és una fundació pública creada per 

l’Ajuntament de Ripollet el 1983 dedicada a la 
gestió i promoció de l’esport al municipi. Els seus 
estatuts recull com a objectiu:
– El foment de la pràctica esportiva dins el municipi a tots els 

nivells.

• Per tant, és l’encarregat d’organitzar l’oferta 
esportiva municipal i pública.

• Un dels seus pilars ha estat sempre l’esport extra 
escolar amb una participació anual superior als 
1200 nens.



• L’esport extra escolar forma part del programa de 
la Generalitat, anomenat Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC).

• Secretaria General de l’Esport, Consell Català de 
l’Esport, Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
Agrupacions Territorials, Consell Esportiu de Vallès 
Occidental Sud, Ajuntament, Patronat.

L’ESPORT EXTRA ESCOLAR A 
CATALUNYA



L’ESPORT EXTRA ESCOLAR A 
RIPOLLET

• 30 anys d’història amb un model basat en la 
formació amb successius canvis normatius buscant 
la part més educativa de l’esport.

• Lligues d’esports d’equip, entrenaments regulars 
d’esports com el tennis, tennis taula o patinatge, i 
jornades puntuals de tennis taula, patinatge i 
atletisme.

• No hi ha premis als primers classificats, participació
més o menys igualitària...

• Festa final de curs “La Cloenda” per a tots aquells 
nens que han participat a l’esport extra escolar. 



EVOLUCIÓ D’AQUEST
PROJECTE

• 2007-08: Naixement del Pla Català de l’Esport a 
l’Escola, un programa paral·lel de la Secretaria 
General de l’Esport per promocionar la participació
dels escolars en activitats esportives.

• 2009-10: Primer projecte comú per treballar 
conjuntament PCEE i els JEEC.

• 2014-15: Esborrany projecte amb alguns canvis 

• 2016-17: Nou model d’Esport Extra Escolar

• 2017-...: ???



PER QUÈ “NOU” MODEL?

• Per què parlem de NOU MODEL 
d’esport escolar?

Visió global          Integrar agents          Transversalitat
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PAME

ESCOLA AMPA / AFA
famílies

Sistema ideal



OBJECTIUS PRINCIPALS

• QUE EL NEN/A FACI ESPORT

• OFERIR UN ESPORT ESCOLAR EDUCATIU

• OFERIR PRÀCTICA ESPORTIVA 
GRATUÏTA*



OBJECTIUS DEL PROJECTE

• Fomentar la pràctica esportiva en horari extra 
escolar

• Oferir un esport base per a tothom

• Oferir varietat esportiva

• Acostar relacions PAME-AMPA-Escola

• Buscar sinèrgies per millorar i facilitar la participació.



QUÈ NECESSITEM?

• Suport de l’escola (direcció)

• Participació activa dels mestres 
d’educació física.

• Participació i empenta del AMPA

• Suport de les famílies



COL·LABORACIÓ PAME-
ESCOLA-AMPA

• Un calendari comú

• Un treball retroalimentat

• Implicació d’ex-alumnes

• Una oferta esportiva integral

• Una proposta innovadora

• Un objectiu comú



QUÈ APORTEM?

• Suport tècnic del nostre personal

• Subvencions per material esportiu i 
coordinació segons participació

• Arbitratges

• Organització d’esdeveniments

• Formació d’entrenadors i coordinadors

• Assegurances en actes esportius



QUIN MODEL D’ESPORT EXTRA 
ESCOLAR VOLEM?

Identitat pròpia, diferent al federat.

• Menys competitiu

• Més participatiu

• Més educatiu

• Basat en valors positius, cooperació, 
respecte, superació personal, diversió.

Volem un esport ESCOLAR
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PRIMERS CANVIS EN EL 
NOSTRE MODEL (PRIMÀRIA)

•Esports d’equip:
–Formació dels entrenadors.

–“El cinquè temps” caràcter 
amistós.

–Canvi d’acta i resultat final.

–Punts d’equip i mai individuals.



– Nous protocols de conducta als 
partits.

– Consolidant aquest model als 
entrenaments.

– Començant per la base.



•Esports individuals:
–Model més coeducatiu. No 

separem masculí i femení.

–Eliminem totes les classificacions 
i sistemes de joc d’eliminació.

–Anotem les marques però no 
classifiquem.

–Millorem la participació



•Jornades als centres escolars:
–Volem oferir jornades esportives 

intercentres dins l’horari lectiu 
per treballar la part esportiva i la 
part social. 
•1a Esports de raqueta

•2a Mantenir la trobada esportiva i 
la jornada atlètica. 

•Altres???



CONCLUSIONS

•Traçar una línia esportiva 
comuna.

•Un esport escolar consensuat.

•Una proposta esportiva

educativa municipal de 
qualitat, forta i amb identitat



PROJECTE ESPORTIU ESCOLAR

•Consolidar i redactar un 
Projecte Esportiu Escolar
d’oferta pública on tothom se 
senti identificat i partícip.

•Publicar i compartir aquest 
projecte. 
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