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ESTRUCTURA SEMIMARI

1. Resolució dubtes PCEE.

2. Centres afiliats a l’Agrupació.

3. Seminari 14/12/21.

4. Propostes DMAF.

5. Treball per grups.

6. Posada en comú.



1. Resolució dubtes PCEE
o Aplicatiu GICAR (entrar activitats, concepte ajut)
o Dinàmica PCEE

Enllaç: https://bit.ly/3xkhUmn



Una vegada passat el tràmit de la renovació pel PCEE, les següents actuacions que
s’haurien d’anar fent (a banda d’organitzar conjuntament amb la resta de membres de
l’AEE o la SEE les activitats esportives extraescolars, que òbviament és la més important de
totes) són:

En primer lloc, quan entreu al nou aplicatiu del PCEE recordeu que ABANS D’INTRODUIR
CAP DADA heu de clicar: Declaro que, en cas d’incloure dades de terceres persones, el
centre disposa del seu consentiment.... Si no ho feu no us deixarà introduir cap dada!!!

1. Decidir i gestionar conjuntament amb el consell esportiu corresponent la millor

CORREU COORDINADORS/ES PCEE

1. Decidir i gestionar conjuntament amb el consell esportiu corresponent la millor
manera d’utilitzar l’ajut que teniu pel PCEE.

Una vegada decidit, cal emplenar la pestanya AJUTS ECONÒMICS de l’aplicatiu. Només cal
posar la quantitat prevista de despesa en cada concepte i desar. Cal recordar que, tal com
hem anat comentant a les diverses reunions, us recomanem sempre que sigui possible
que l’ajut sigui en monitoratge.





80%

* QUOTA D'AFILIACÓ A L'AGRUPACIÓ D'ASSOCIACIONS ESPORTIVES ESCOLARS (Serveis Bàsics)

* MONITORATGES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES

* BEQUES DE PARTICIPACIÓ D’ALUMNES EN ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS DEL PROPI CONSELL ESPORTIU, O D'ALTRES ENTITATS

* BEQUES PER A ACTIVITATS FORMATIVES DELS DINAMITZADORS/ES

* INSCRIPCIONS O QUOTES PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES PER ENTITATS DIFERENTS DEL CONSELL

ESPORTIU (AMPA, AEE…)

20%

RECOMANACIÓ DESTINACIÓ AJUT PCEE
Per tal de que ho tingueu en compte a l'hora de fer arribar els ajuts als centres, us informem de que la
recomanació general de destí dels ajuts del PCEE per a activitats fora de l’horari lectiu, s’ha establert de la
següent manera:

* EQUIPACIONS , MEDALLES I PREMIS AMB EL LOGO OFICIAL D'ESPORTCAT

* LLOGUER D'INSTAL·LACIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES

* TRANSPORT PER REALITZAR ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES

* MATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE

* Si el consell esportiu considera que aquests percentatges no s’ajusten a la realitat d’algun centre, es podran

modificar sempre i quan estiguin degudament justificats pel consell esportiu i validats pel comissionat/da.



2. Introduir les dades de les activitats esportives extraescolars (el mateix tutorial que ajuts econòmics 
per accedir-hi).

Abans d’entrar una activitat tingueu preparades com a mínim les següents dades (si no les introduïu 
totes no us deixarà desar):

• Nom de l’activitat.
• Grup (adversari, equip, expressives,...) i modalitat esportiva concreta (si no és cap de les 

que hi ha escolliu la que s’assembli més)
• Organitzador de l’activitat (centre, AEE, consell esportiu,...)
• Amb qui es gestiona l’assegurança (Consell esportiu, FAPAC,...)
• Tipus d’activitat (JEEC, PCEE, Federat, Altres)
• Data d’inici i data prevista de finalització de l’activitat.• Data d’inici i data prevista de finalització de l’activitat.
• Periodicitat: contínua, discontínua o puntual
• Nombre de setmanes anuals, nombre de dies a la setmana i dies de la setmana (dl, dt, 

dc...) i nombre d’hores per setmana que es farà l’activitat.
• Franja horària (matí, migdia, tarda,..), hora d’inici i hora de fi de les sessions.
• Instal·lació (propi centre, municipal, privada,..) 
• Import de la quota QUE PAGA L’ALUMNAT i periodicitat de la mateixa.
• Tipus de participants (només del propi centre, només d’altres centres, del propi centre i 

d’altres centres)



Abans d’entrar una activitat tingueu preparades les dades!!



3. Entrar les dades referents al monitoratge (nom, titulació, si està inscrit o no al ROPEC,
especialitat, qui el finança i si parla català en les seves actuacions)

Finalment, quan hagueu desat les dades del monitoratge,
haureu d’entrar les dades referents als participants:

nombre de nens i nenes i quants n’hi ha NEE (de
necessitats educatives específiques) i etapa educativa que
són.



4. Emplenar la pestanya “Alumnat del centre”, que es troba dins “Dades de 
centre” (la caseta de la pantalla inicial). 



2. Centres afiliats a l’Agrupació

La quota d'afiliació és de 25€; en cas de voler afiliar cal omplir el formulari
següent:

Enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUg2MS2dV19fM-
ue8oBwgvk4z5YeOyLfxxKZeW0MNzMq5tw/viewform

En la pregunta format de pagament marcar l’opció consell esportiu.En la pregunta format de pagament marcar l’opció consell esportiu.



3. Seminari 14/12/21

o Proposta format presencial 

o Taller noves eines d’expressió corporal (app) ---) Pendent confirmar



4. Propostes DMAF

o “Brainstorming” propostes recollides sessió 26/10/2021

o Proposta activitat coordinada DMAF

o Valoració general. Noves propostes…



PLUJA IDEES DMAF (6 d’abril de 2021)

 Gamificació

 Reptes cooperatius

 Implicació alumnat

 Activitat exterior Activitat exterior

 Secundària / primària

 Geocaching

 QR

 Implicació “Comunitat educativa”



ESCOLLIR TEMÀTICA

Sedentarisme Canvi climàtic
Hàbits

saludables
Salvem el 
planeta

Obesitat

PROPOSTA DMAF 06/04/21

Proposta Gamificació

(vídeo iniciar motivador. Exemple… iniciem el 2022 amb el 
repte de … en equip superarem…)



REPTES COOPERATIUS

Primària Secundària

CREACIÓ REPTE

Disseny  d’un repte cooperatiu 
per centre educatiu

Elaboració fitxa repte:

Nom, descripció, dibuix, QR ...
Gravació repte 

(persona externa centre )



Elaboració cartells A5 amb els reptes cooperatius (8 reptes secundària i 8

reptes primària). Escollir tres reptes per aconseguir objectiu final.

PROPOSTA DMAF

 Distribuir cartells per les zones pròximes centre educatiu (proposta activitat

exterior a poder ser al medi natural i implicació comunitat educativa).

 Evidencia realització repte a un padlet resum del DMAF 2022.



PROPOSTES, SUGGERIMENTS, IDEES…



5. Treball per grups



PRIMÀRIA

• Carlos Núñez

• Clara Cardós

• Eva Tusal

• Gerard Castellana

• Jordi Flix

SECUNDÀRIA

• Jose Gamez

• Cesc Monclús

• Glòria Ros
• Jordi Jiménez

• Jordi Rojas

• Laia Noguera

• Marta Queralt

• Olga Hernández

• Glòria Ros

• Irene Escala

• Ismael Miquel

• Raquel Domínguez

• Ricard Jorba

• Anna Mas



Grup primària:
https://meet.google.com/dei-gbda-cpy?hs=122&authuser=0

Grup secundària:
https://meet.google.com/dsg-ufei-eyp?authuser=0&hl=ca



#Salut#Salut

#Educació

#Esportescolar 


