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La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física desenvolupa les 
competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en el camp de 
l’esport i del lleure, d’acord amb l’article 134 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, i és l’òrgan de direcció de l’Administració esportiva de la 
Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència, 
que té assignades les competències en matèria esportiva.
Correspon a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
exercir les funcions que li assenyala la Llei de l’Esport de Catalunya 
i alhora dirigir, mitjançant el Consell Català de l’Esport, l’execució i 
gestió de la política esportiva del Govern que es desenvolupa d’acord 
amb els eixos següents:
 

El Consell Català de l’Esport conjuntament amb l’Agrupació 
d’Associacions Esportives Escolars de Catalunya organitzen i 
convoquen la 2a edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola, 
en reconeixement a aquelles entitats i persones que, tant a través de 
la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, 
treballen per transformar positivament la realitat social dels infants i 
adolescents catalans, mitjançant l’esport i/o l’activitat física en l’entorn 
escolar.

L’increment de la pràctica de l’activitat física, els esports de 
lleure i de competició que fomenten les corporacions locals 
i promouen i organitzen les federacions i els clubs esportius, 
els consells esportius, els centres universitaris, les associacions 
escolars, els centres esportius comercials i altres entitats. 

La millora dels nivells quantitatius i qualitatius de les àrees 
docent, tècnica, jurídica, mèdica i altres ciències que donen 
suport a la pràctica esportiva. 

L’increment i millora de la xarxa d’equipaments i instal·lacions 
esportives, tant per a l’esport de base com per a l’esport d’alt 
rendiment. 

L’augment de les actuacions encaminades a fer que l’esport 
federat es projecti en el context de l’esport internacional. 
El suport i la promoció de la divulgació esportiva del teixit 
associatiu, que refermi l’esport com part important de la 
cultura de Catalunya.
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En la segona edició dels Premis del Pla d’Esport a l’Escola (PCEE) hem 
diferenciat dues categories de PARTICIPACIÓ:

Premis a la trajectòria del curs, amb participació automàtica de tots 
els centres del PCEE que hagin completat correctament l’informe 
memòria del curs 20-21, i en el termni establert.

Premis a projectes singulars. Caldrà la presentació voluntària 
de projectes singulars que s’enmarquin dins dels objectius del 
PCEE i donin valor al texit esportiu escolar. Podran participar en la 
convocatòria totes aquelles entitats i persones majors de 18 anys 
(per la categoria de Dinamitzadors/es  majors de 14 anys) que actuïn 
en l’àmbit de l’esport escolar, presentant projectes o iniciatives que 
tinguin un elevat impacte en la infància i adolescència de Catalunya 
a través de la promoció de l’activitat física i/o l’esport en l’àmbit del 
Pla Català d’Esport a l’Escola i compleixin amb allò establert en les 
presents Bases. 

Els projectes que es presentin hauran de poder desenvolupar-se o bé 
de gener a juny de 2022, o bé durant el curs escolar 2022-2023.

 

L’àmbit d’actuació geogràfic així com els beneficiaris dels diferents 
projectes que presentin la seva candidatura a la 2a edició dels Premis 
del Pla Català d’Esport a l’Escola  2021 hauran d’estar necessàriament i 
majoritàriament a Catalunya.

1.Requisits de participació

1.1 Àmbit d’actuació
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El període de presentació  de candidatures per als premis a projectes 
singulars s’iniciarà a les 8:00h del dia 8 de setembre i finalitzarà a les 
23:59h del dia 1 d’octubre de 2021.

Per tal de fer una avaluació acurada i objectiva de totes les 
candidatures de projectes  presentades a la present edició dels 
Premis, caldrà que la persona o l’entitat impulsora de la candidatura 
faciliti a la organització tota la informació del projecte necessària per 
la seva avaluació en temps i forma requerits, mitjançant el formulari 
disponible al lloc web lagrupacio.net/premispcee.

La organització dels Premis no assumirà cap responsabilitat pel 
mal funcionament de la xarxa, problemes informàtics o cap altra 
mena d’inconvenient que pugui impedir o retardar l’enviament 
de la informació relativa als projectes candidats. Les participacions 
incompletes o que no compleixin amb les presents Bases dels Premis 
no podran finalment participar-hi, i per tant no seran avaluades.

 La participació en aquesta convocatòria és gratuïta i implica 
l’acceptació de les presents bases.

 No podran presentar candidatures a la present edició els membres del 
jurat, ni aquells projectes i/o entitats que no compleixin els requisits 
establerts en aquestes bases. 
La organització es reserva el dret d’eliminar aquelles candidatures 
que consideri que no compleixin amb els requisits de participació. 
Així mateix, s’eliminaran aquelles candidatures que actuïn 
fraudulentament, que ofereixin informació no veraç o enganyosa, i 
aquelles candidatures que es provi actuïn contràriament als valors de 
l’esport escolar.

1.2 Termini de presentació de candidatures

1.3 Gratuïtat

1.4 Exclusió



5

Es limitarà la presentació de 3 projectes als Premis per part d’una 
mateixa persona/entitat impulsora.

 

1.5 Límit de participacions

2.Categoríes, subcategories, premiats i premis

Categories Subcategories Premiats Premis

Entitat esportiva 
sense ànim de 

lucre

Consell esportiu 2 Val de compra material 
esportiu

AEE 2 Val de compra material 
esportiu

SEE 2 Val de compra material 
esportiu

Centre Educatiu

Centre educatiu 
primària 2

Taller/xerrada a triar 
Val de compra material 

esportiu

Centre educatiu 
secundària 2

Taller/xerrada a triar 
Val de compra material 

esportiu

Persona física

Coordinador/a 
PCEE primària 2

Entrades dobles Circuit 
de Catalunya o Jornades 

formatives per coordinadors/es 
PCEE (triar)

Val de compra material 
esportiu

Coordinador/a 
PCEE secun-

dària
2

Entrades dobles Circuit 
de Catalunya o Jornades 

formatives per coordinadors/es 
PCEE (triar)

Val de compra material 
esportiu

Dinamitzador/a 
PCEE 4

Jornades JODIC
Val de compra material 

esportiu

2.1 Premis a la trajectòria del curs
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2.2 Premis a projectes singulars

3 Documents a presentar

Categories Premiats Premis

Consell Esportiu 1 1000 € en concepte d’ajuda al 
desenvolupament del projecte

AEE i/o Centre Educatiu 
de Secundaria 1 1000 € en concepte d’ajuda al 

desenvolupament del projecte

SEE i/o Centre Educatiu 
Primària 1 1000 € en concepte d’ajuda al 

desenvolupament del projecte

Dinamitzador/a PCEE 1 1000 € en concepte d’ajuda al 
desenvolupament del projecte

Tots els premiats rebrán un diploma institucional de reconeixement.

*En cap cas els premis podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en diners o cessió 

a tercers a petició dels guanyadors/es. 

Per als premis als projectes singulars caldrà emplenar i trametre 
el formulari corresponent a la candidatura en que es presenta, en 
el que constaran, del següents items que trobareu en l’apartat 5* 
de les presents bases i d’on és farà la valoració per rúbrica de cada 
candidatura segons els criteris establers per cada categoria. 

*La organització es reserva el dret de demanar informació complementària en cas 
de que sigui necessaria.
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L’avaluació de les diferents candidatures als Premis i la proposta dels 
guardonats per cada categoria correspondrà al Comitè d’Avaluació, 
que la portarà a terme entre el 18 i 22 d’octubre de 2021, i que 
culminarà amb la validació final del jurat dels premis, que es reunirà 
en sessió de treball extraordinària entre el 25 i el 29 d’octubre de 2021 
(a concretar).

Els ítems establerts per la valoració de les diferents categories són els 
següents:

 

4 Avaluació de candidatures i elecció dels guardonats

Categories Ítems valoració

Consell Esportiu
1. TÍTOL/DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA: Per què es 
fa el projecte?
2.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Ón es desenvoluparà el 
projecte?

2.3. DESTINATARIS DIRECTES: A qui s’adreça el 
projecte?

2.4. OBJECTIUS(*): Què es vol aconseguir? (Objectius 
generals i específics)

2.5. CONTINGUTS/ACTIVITATS(*): En què consisteix el 
projecte? 

2.6. TEMPORITZACIÓ

3..1. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA: Com es farà el 
projecte?

3.2. RECURSOS HUMANS: Qui desenvoluparà el 
projecte? (personal específic, remunerat i voluntari, 
titulació i capacitació, hores de dedicació al projecte, 
etc.) 

3.3. ESTRUCTURA INTERNA: Com
s’organitzarà l’equip? (organigrama, equip del
projecte, espais de coordinació i seguiment)

3.4. INFRESTRUCTURES I
INSTAL·LACIONS: En quins espais es
desenvoluparà el projecte? (locals, equipaments,
etc.)

3.5. RECURSOS MATERIALS: Amb quin
material es desenvoluparà el projecte? (materials
fungibles, material de difusió, publicitat i
propaganda, etc.)

3.6. ALTRES ENTITATS
COL·LABORADORES EN EL PROJECTE

3.7. PRESSUPOST I PLA DE VIABILITAT(*):
Quant costarà i com finançarem el projecte?

4. AVALUACIÓ DE RESULTATS I DEL
PROCÉS: Com avaluarem els resultats, el grau
d’assoliment dels objectius i el procès?

AEE i/o Centre Educatiu 
de Secundària

SEE i/o Centre Educatiu 
Primària

Dinamitzador/a PCEE
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La Comissió d’Avaluació estarà formada per: 
- Per part del Consell Català de l’Esport: pel sub-director d’Activitats 
Esportives i Infraestructures i la Cap de l’Àrea d’Esport Escolar.
- Per part del Departament d’Educació: la sub-directora general de 
Suport i Atenció a la  Comunitat Educativa, i la cap del Servei de Suport a 
la Comunitat Educativa. 
- Per part de l’Agrupació d’AEE/SEE: el vicepresident/a i el coordinador 
d’activitats.
- Per part de la Unió de Consells Esportius: el vicepresident i el 
coordinador d’activitats.
- Per part de l’Associació JODIC: pel vicepresident/a i el secretari/a.
- Exercirà de secretàri/a de la Comissió, un/a comissionat/ada del PCEE.

El Jurat dels premis, sota la presidència de la Secretària general de 
l’Esport i l’Activitat Física, la Sra. Anna Caula i Pareta, estarà format per: 

- Per part del Consell Català de l’Esport: pel Director general.
- Per part del Departament d’Educació: per la Directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa. 
- Per part de l’Agrupació d’AEE/SEE: pel President, i pel coordinador 
d’activitats, que farà de secretari.
- Per part de la Unió de Consells Esportius: pel President.
- Per part de l’Associació JODIC: pel President 

La Comissió d’Avaluació dels Premis valorarà, i el Jurat escollirà, per 
consens, els 2 millors candidats en cada categoria i subcategoria 
de premis a la trajectòria el millor candidat per cada categoria i 
subcategoria de premis a projectes singulars. Per prendre la decisió 
es tindrà en consideració la informació facilitada per les mateixes 
candidatures o per part de l’impulsor de la candidatura, així com les 
informacions obtingudes per vies complementàries.

La primera setmana  de novembre de 2021 s’anunciaran els 
guanyadors dels Premis al lloc web de l’Agrupació, a l’apartat “premis 
pcee” i a les diferents xarxes socials de la Secretaria General de l’Esport 
i l’Activitat Física (Twitter, Instagram, Facebook). L’organització es 
posarà en contacte directament amb les persones/entitats finalment 
guardonades a través del correu electrònic facilitat.
En el cas que es produeixi una renúncia al premi per part d’una 
persona o entitat seleccionada o una persona/ entitat guardonada no 
respongui al contacte amb l’organització, aquesta es reserva el dret 
d’incorporar en aquests guardons una altra candidatura o bé deixar el 
premi desert. 
Així mateix l’organització es reserva el dret d’atorgar només 1 o bé 
2 premis o fins i tot deixar la categoria deserta en el cas que les 
candidatures presentades no es considerin de suficient qualitat.
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La cerimònia d’entrega dels Premis tindrà lloc en un acte de 
reconeixement a les entitats i persones guardonades a mitjans 
de novembre, i s’anunciarà a través dels llocs web lagrupacio.net/
premispcee i de les xarxes socials de la Secretaria General de l’Esport i 
l’Activitat Física (Twitter, Instagram, Facebook).

En cas de que no es pugui realitzar l’acte degut a la situació 
d’excepcionalitat COVID-19, es proposa fer les entregues dels Premis 
de forma individualitzada amb una visita a cadascun dels premiats per 
categoria.

 

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i l’Agrupació 
Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, com a 
organitzadors dels Premis, es reserven el dret d’utilitzar el nom i/o foto 
de les persones/entitats guardonades, així com les dades del projecte 
presentat amb fins publicitaris en els mitjans de comunicació que 
creguin oportuns i sense necessitat d’autorització explícita. 

En consideració a l’anterior, l’acceptació del Premi per part de les 
persones/entitats guardonades comporta el consentiment exprés 
–als efectes del previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a 
la Pròpia Imatge–, a ésser fotografiats o captats per qualsevol mitjà 
d’enregistrament o reproducció de la imatge i el so, i a llur posterior 
reproducció divulgació, distribució, comunicació pública o publicació 
per qualsevol mitjà, sense dret a compensació. 

Per tant, la persona/entitat guardonada de la present edició dels 
Premis autoritza a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física 
i a l’Agrupació per utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en 
material publicitari On Line i Off Line relacionat amb els Premis.

 

5 Lliurament dels premis

6 INFORMACIONS GENERALS

6.1 Drets d’imatge
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De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, 
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç 
electrònic (LSSI), els Participants queden informats i donen el 
consentiment exprés a què les seves dades personals, inclosa la seva 
imatge, que faciliti durant la participació en els Premis Pla Català 
d’Esport a l’Escola quedin incorporades en un fitxer responsabilitat 
de l’agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya 
CIF número G64531577 i domicili al Carrer Providència, 42 08024 de 
Barcelona i es tractin amb la finalitat de gestionar la participació a la 
present edició dels Premis Pla Català d’Esport a l’Escola i l’entrega del 
premi/reconeixement si esdevé finalment guardonat.

 

Les presents Bases estaran a disposició dels Participants als llocs web 
durant tot el període promocional.
 

L’organització es reserva la facultat de modificar les dates previstes en 
aquestes Bases, per raons organitzatives, de correcte funcionament 
del Premis o qualsevol altre raó que l’organització consideri necessària. 
En tot cas, l’organització informarà oportunament als participants amb 
antelació suficient.
En cas de que l’organització donada la situació actual no pugi donar 
els premis esmentats, és reserva el dret de poder-los modificar o 
canviar per similars

 

6.2 Tractament de les dades de caràcter personal

6.3 Publicació de les bases

6.4 Altres


