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Serveis esportius a la comarca 

Presentació 

 

El Consell Esportiu de l’Alt Camp (CEAC) és una entitat sense afany 
de lucre que està a la disposició de tota la comarca des de 1991.  Fins fa 
poc, la seva acció principal era dur a terme els programes encarregats per 
la Secretaria General de l’Esport (SGE): els Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC). 

Des de l’any 2008 i amb l’entrada de la comissió directiva anterior, es 
va intentar que el CEAC fos alguna cosa més que un executor dels 
programes de la Generalitat. La comissió directiva actual vol donar 
continuïtat a aquest projecte i garantir un millor i més ampli servei a la 
comarca. 

En primer lloc, volem augmentar i millorar els esports i serveis als 
nens i nenes que estan inscrits als JEEC. Seguint amb els programes de la 
SGE, també s’ha apostat fort pel Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE). En 
aquest cas, hem passat de tres centres de secundària durant el curs 07-08 
als actuals quatre centres de secundària, onze centres de primària i dues 
ZER, cosa que representa un important esforç de dedicació  i recursos. 

També volem que els nostres serveis arribin a tots els pobles de la 
comarca amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

El següent pas que estem fent des del CEAC és donar a conèixer els 
serveis que oferim a ajuntaments, entitats, centres esportius, 
associacions... per assessorar, ajudar, donar suport, proporcionar monitors 
i socorristes i altres aspectes relacionats amb el món de l’esport. 

Aquest document pretén mostrar una breu pinzellada dels serveis que 
oferim des del CEAC. 

 

Sèrvul López Fuentes 

Pàgina 5 



CONSELL ESPORTIU DE L’ALT CAMP 

Pàgina 6 

El Consell Esportiu 

 

President del CEAC 

El Consell Esportiu de l’Alt Camp és una entitat privada, d’interès 

públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, 

que es regeix pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, i pel Text únic 

de la Llei de l’Esport (Decret legislatiu 1/2000). 

El Consell Esportiu està format per:  

• Centres i associacions escolars de la comarca. 

• Clubs, associacions i federacions. 

• Ajuntaments de l’Alt Camp. 

• Consell Comarcal de l’Alt Camp. 

Què fem? Filosofia 

Les funcions del Consell Esportiu són el foment, la promoció i 

l’organització de l’activitat esportiva de caràcter no obligatori a la 

comarca de l’Alt Camp.  

Una de les preocupacions del Consell Esportiu és que tota la 

població de l’Alt Camp tingui la possibilitat de fer una activitat física 

saludable i de qualitat. 
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ESPORT EN EDAT ESCOLAR 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) 

Els JEEC és un programa de promoció esportiva establert pel Consell Català 

de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que organitzen els consells esportius 

de Catalunya. 

L'objectiu principal és el foment de la pràctica esportiva, com a eina educa-

tiva, participativa i convencional, del màxim nombre possible de joves  escolars. 

Aquesta pràctica ha de ser compatible amb la transmissió de valors 

formatius i pedagògics (responsabilitat, solidaritat, respecte, compromís, 

tolerància, treball en equip, acceptació de les normes...). Altres objectius: 

Aprofitar el gran potencial educatiu i 
formatiu de les activitats físiques i 
esportives i cercar la participació per 
damunt de la competitivitat. 

Potenciar la funció integradora i de 
cohesió social de l'esport escolar i facilitar 
l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica 
esportiva escolar, i en especial dels 
nouvinguts. 

Contribuir, mitjançant la pràctica esportiva, a la formació en valors com la 
tolerància, el respecte envers els altres i les regles, la confiança en un mateix, 
l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, 
l'autogestió, la cooperació i el treball en equip, entre d'altres. 

Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició 
d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 

Formar joves en els valors ciutadans mitjançant 
la seva participació activa en la gestió de les 
associacions esportives escolars de nova creació. 
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    ESPORT EN EDAT ESCOLAR 

     Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) 

El PCEE es basa en una sèrie d'actuacions, entre les quals podem destacar les 
següents: 

Creació de les associacions esportives escolars dels centres educatius, amb la 
participació activa dels alumnes de primària i secundària i de la resta de la 
comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d'exalumnes o d'altres 
persones o entitats del barri. 

Professionalització de la coordinació de les  

activitats, per mitjà d'un professor del centre  

educatiu, principalment d'Educació Física. 

Col·laboració entre el centre educatiu, l'ajuntament i el consell esportiu 
corresponent. 

Oferta d'activitats físiques i esportives que responguin als interessos i 
demandes canviants dels nois i de les noies. 

El Consell Esportiu de l’Alt Camp té com a funcions principals dins del PCEE: 
• Assessorament en la creació de la Secció Esportiva de l’AMPA (SEA). 
• Assessorament en la creació de l’Associació Esportiva Escolar (AEE). 
• Préstec del material de què disposa. 
• Coordinar i dinamitzar el PCEE a la comarca. 
• Fer el seguiment d’allò que es fa als centres. 
• Dinamitzar i afavorir actuacions conjuntes  
      de les diferents escoles que participen al PCEE. 
    ________________________________________________________________ 
 
Trobades escolars 
 
Durant el curs 2012-13 tenim previst organizar diferents Trobades esportives 
dirigides als escolars d’educació primària de la comarca de l’Alt Camp. 
 
Aquest projecte es podrà dur a  
terme amb l’ajut de la Diputació de  
Tarragona, i la col·laboració dels  
mestres d’educació física de les  
diferents escoles participants. 
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Serveis oferts pel Consell Esportiu

Borsa de treball 

El Consell Esportiu disposa d’una borsa de treball de professionals 
relacionats amb el món de l’esport: 

• Monitors de diferents modalitats esportives i/o poliesportives 
• Socorristes 
• Àrbitres 
• Altres professionals, depenent de la demanda 

 

Formació 

El Consell Esportiu considera que per millorar l’ensenyament de 
l’activitat física a les nostres contrades és fonamental la formació; per 
això realitza diferents accions formatives: 

 

 

• Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu   
(CIATE).  

Curs supervisat per l’Escola Catalana de 
l’Esport. 

• Formació d’àrbitres de bàsquet, futbol sala i futbol 7. 

• Formació per a dinamitzadors i coordinadors del PCEE. 

• Altres tipus de formació que pugui ser d’interès general, a 
demanda. 
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Organització de campionats de lleure 

El Consell Esportiu de l’Alt Camp pot organitzar, de forma integral o  
conjuntament amb l’entitat que sol·licita el servei, diferents campionats 
de lleure, com poden ser: 

♦ Futbol sala 

♦ Futbol  7 

♦ Bàsquet 

♦ Bàdminton 

♦ Voleibol 

♦ Altres 

 
  



 

 
Organització d’activitats estacionals 

El Consell Esportiu també ofereix activitats esportives en 
determinades èpoques de l’any:  

♦ Nadal 

♦ Setmana Santa 

♦ Estiu 

                  

Entre aquestes activitats podem incloure  

♦ Campus esportius  

♦ Cursets de natació 

♦ Servei de socorrisme    

♦ Campionats de ... 

♦ Altres 
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Activitat física de lleure 

El Consell Esportiu de l’Alt Camp creu fermament en l’activitat física 
de lleure ja que es tracta d’una activitat que afavoreix la millora de la 
salut i beneficia l’aparell cardiorespiratori i el musculoesquelètic, i 
també les relacions socials.  

A continuació presentem una petita mostra d’aquestes activitats. 
 

♦  Activitat física per a gent gran: es tracta d’un tipus d’activitat 
suau que millora l’estat físic, mental i social de qui la practica de 
forma regular. 

♦  Aeròbic, step, batuka, hip-hop: aquestes activitats  tenen una 
intensitat més alta, no apropiada per a algunes patologies. 

♦  Caminades populars: s’ha col·laborat en diverses caminades 
que s’han fet a la nostra comarca en els darrers anys, i també en 
curses populars. 

♦Jornades puntuals de diferents activitats: en aquest cas, es poden 
fer aquelles activitats que es demanin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  Gestió d’instal·lacions: ja sigui gestió integral o de les activitats 
que s’hi realitzen. 

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT CAMP 



Activitat física de lleure 

♦  Activitat física extraescolar: aquesta activitat és de vital 
importància ja que, a més de col·laborar a millorar la salut, estem 
contribuint a crear hàbits i inculcar valors com l’esforç, la 
disciplina, la companyonia... Amb aquest col·lectiu comencem a 
treballar a partir de P4 i, com que no creiem en l’especialització 
esportiva prematura, recomanem no fer un esport concret fins a 
cicle mitjà de primària. Des de P4  fins a cicle inicial de primària 
es treballa la psicomotricitat i els jocs preesportius  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦Altres: qualsevol altra qüestió que sigui d’interès per als 

ciutadans de la nostra comarca. 
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Assessorament 

S’ofereix la possibilitat de contractar un assessorament permanent 
que el Consell Esportiu prestarà al llarg de l’any en tot allò que estigui 
relacionat amb activitat física, esports, instal·lacions esportives, ... 

 

Avantatges 

♦ Tots en formem part: el Consell vol ser la institució representativa 
de l’esport a la nostra comarca. Els possibles beneficis que obté no 
passen a mans privades sinó que reverteixen en el nostre esport. 

♦ Tots els nostres treballadors tenen la titulació corresponent i estan 
contractats legalment. 

♦ Les persones que participin en activitats organitzades pel Consell 
Esportiu de l’Alt Camp estaran degudament assegurades. 

 

 

 

 

 

 

 

Estem a la vostra disposició 

 

 

Caldrà contactar amb el CEAC per establir les condicions 
específiques de cada servei amb antelació suficient. 

 







CONSELL ESPORTIU DE L’ALT CAMP 

c. Mossèn Martí, 3 

43800 Valls 

Tel. 977 606 287   Fax 977 613 071 

http://consellesportiu.altcamp.cat       ce@altcamp.cat 


