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1. Introducció: 

El Pla Estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya contempla com a primera i segona línia 
estratègica: 

L1. Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern (en les seves diferents modalitats 
tant de neu com de gel) en la població infantil, fent una atenció especial a les comarques 
pirinenques.  

L2. Educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres 
muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics  d’esport. 

El programa ESPORT BLANC ESCOLAR que es presenta en aquest document és el primer pla 
d’acció del procés d’implementació del Pla estratègic que es refereix a l’àrea de la Promoció i 
Popularització dels esports d’hivern. 

El programa va destinat a la promoció de l’esquí escolar (en les seves diferents modalitats) als 
alumnes de les escoles de les comarques del Pirineu. Aquest programa s’ha dissenyat a partir d’un 
anàlisis molt detallat dels centres d’ensenyament actuals de les comarques pirinenques per 
entendre les seves singularitats i necessitats. 
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2. Situació actual promoció escolar comarques pirinenques 

 

 

 

S’ha analitzat les 9 comarques que actualment tenen estacions d’esquí al seu territori (exceptuant 
el Pallars Jussà) per obtenir informació dels programes que es fan actualment als centres escolars 
d’educació primària relacionats amb els esports d’hivern. (veure excel) 

Els centres escolars que actualment fan programes i/o activitats relacionades amb els esports 
d’hivern si bé són moltes, els programes són força diferents. Trobem centres que fan programes 
d’esquí d’1 dia i centres que fan programes de 5 dies. L’edat dels alumnes que fan aquests 
programes també és molt variable, tant hi ha centres que hi participen els nens i nenes de 
parvulari, com centres que ho fan només amb els més grans de primària. Les disciplines que escull 
cada centre escolar va molt relacionada amb l’oferta amb més tradició de cada comarca. A l’Alt 
Urgell la majoria d’escoles es decanten pel programa d’esquí de fons, al Ripollès es centren amb 
els programes d’esquí alpí.   

 

  

Val d’Aran 
Pallars 
Sobirà 

Cerdanya 

Alta 
Ribargorça 

Alt Urgell Pallars 
Jussà 

Ripollès 

Solsonès 

Berguedà 
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3. Programa esport blanc escolar 

 

Objectius 

• Ajudar en la formació integral dels alumnes 
• Educar mitjançant l’esport a l’aire lliure a respectar i gaudir de la muntanya 
• Adquisició d’habilitats com la coordinació, l’equilibri, valor i confiança que ajudaran als 

alumnes al desenvolupament de les aptituds físiques. 
• Aprendre la tècnica dels esports de neu. 
• Aconseguir que tots els alumnes que viuen a les comarques pirinenques tinguin 

l’oportunitat d’aprendre a esquiar. 

 

Objectius tècnics: 

• Desenvolupament bàsic de l’agilitat, l’equilibri i la coordinació. 
• Etapa estructurada i divertida 
• Desenvolupament de la velocitat, agilitat i resistència mitjançant activitats lúdiques i jocs. 
• Desenvolupament de les capacitats físiques i les llibertats fonamentals del moviment de 

l’esquí. 
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4. Característiques programa esportiu comarques pirinenques  

Multi disciplinar  Esquí de fons, esquí alpí, snowboard, freestyle.  

Integrat al programa d’Educació física  Programa en horari lectiu durant el 2on trimestre.  
Actualment els programes que es duen a terme, pertanyen a les activitats extraescolars. 
L’avaluació serà a càrrec de l’àrea d’educació física que inclourà l’informe del tècnic monitor.   

1 Dia d’esquí a la setmana  2h o 3h depenent de l’activitat  
No ha de ser el mateix dia per tots els centres  

Durada  8 dies concentrats en el 2on trimestre  

Edat  8/9/10 anys*  

*correspon als cursos de 3er i 4rt de primària (cicle mitjà)                     

Coordinació Hi haurà uns coordinadors específics per cada comarca que seran els encarregats de vetllar pel 
bon funcionament del programa, a mesura que el programa agafi dimensió. Inicialment hi haurà un 
coordinador tècnic de la FCEH + el responsable de cada Consell Esportiu que coordinarà la 
logística en cada comarca. 

Necessitats  Forfait – Acord amb les estacions 
Transport– Gestionat pel consell comarcal 
Tècnics – Gestionat per FCEH, degudament titulats i que s’adaptin al nivell dels alumnes. 
Material – Acord amb les estacions. Copagament de les famílies. 

Cost  Programa subvencionat pel CCE (mitjançant Consells Esportius), Consells Comarcals i Estacions 
d’esquí. Amb la col·laboració de Oficina Barcelona Pirineus 2026, Diputació de Lleida i altres 
patrocinadors. Es planteja un petit cost per les famílies (50% del lloguer del material), i en casos 
excepcionals facilita beques als alumnes. 
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5. Fases d’implementació del programa 

La implementació del programa el plantegem en 5 fases, amb l’objectiu de fer-ho d’una manera 
progressiva. 
 
 
5.1 Primera fase- Prova Experimental (2013-2014).  

La primera fase (2013-2014) es feria com a prova experimental amb algunes escoles que 
actualment ja estan fent programes d'esquí escolar, concentrat en 3 comarques que 
disposen de centre de tecnificació en esports d’hivern i amb alumnes de 3er i 4rt  (8/10 
anys). 
 

20 Centres de  5 ZER  i 161 alumnes (3er i 4rt) 
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5.2 Segona fase- Prova Pilot (2014-2015).  
La segona fase (2014-2015) es feria com a prova pilot amb les escoles que ja han fet la 
fase experimental amb el cicle mitjà; i s’incorporen les escoles amb programes d’esquí 
escolar, que es troben a prop d’una estació d’esquí del Pirineu amb el criteri d’un centre 
mitjà per comarca.  

20 escoles (3er i 4rt) + 9 escoles (3er) i un total de 411 alumnes 

	

������� % �������� � 	��	�

��� �

&���

�	 #�����	���	%�����	 /�	$
�	�+ �)
��	 *��	+ �)
��	 ��	
�	 #�����	(���)��<���	 #�	����	
	$�
��	 *���	(���)��<�	 ��	
�	 #�����	7���
���	
	�����	 6�) 	 6
�)�
 	 ��	

�	 #�����	6��	
	%
�����	 *��	 %
�����	 ��	
�	 #�����	#��	(��
��	 /�	�����	
	$
)��	 �������	4��� 	 ��	
�	 #�����	=�)
�	$
��09	�	%�����!��	 $���	 �������	$���� 	 ��	
�	 #�����	�����
�	 %�� �
! ���	 (�����>�	 ��	
�	 #�����	:���	
	/��	 $���	/���
�<	
	, ������	 $�����>�	 �	
�	 #�����	7�����	 :�
�;�	
	, �?����	 :��	�*���	 ��	
	 	 	 	 ���	

  



ESPORT BLANC ESCOLAR         PLA ESTRATÈGIC DELS ESPORTS D’HIVERN A CATALUNYA 
 

�

 9 

 

6. El programa i les estacions d’esquí catalanes 

 

En aquest apartat fem una primera aproximació de com es podrien distribuir els alumnes del 
programa escola blanca del Pirineu a les diferents estacions d’esquí catalanes al final del pla, quan 
totes les escoes de les comarques del Pirineu facin el programa. 
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*Escoles de comarques sense estació de fons de referència que podrien optar per fer l’activitat en 
l’estació d’alpí.
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7. Aprovació i implementació del programa 

 
Proposta    Aprovació   Implementació i coordinació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els coordinadors de l’esport blanc escolar seran els encarregats de vetllar pel bon funcionament del programa, assessorant 
tècnicament i buscant sinèrgies entre les comarques per obtenir les millors condicions possibles. Aquest ha d’estar format per 
experts dels esports de neu que tinguin experiència en programes escolars i que s’ocuparan d’una o dues comarques. 

 

 

Centre escolar 

 (Consell escolar) 

Consell Català de 
l’Esport (FCEH) 

+ 

Dept. 
Ensenyament  

 

FCEH  

+ 

Consell esportiu 

Transport 

Material 

Forfait 

Tècnics 
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8. Accions complementàries i paral·leles al programa escolar 

 

• Elaboració Unitat Didàctica dels Esports de neu. 
• Difusió de contes d’en Ton i Ares per les escoles del Pirineu.  
• Programa formació continuada sobre el coneixement i respecte al medi ambient, 

destinat al professorat dels centres d’ensenyament. 
• Aportació de recursos i continguts sobre el coneixement i respecte al medi natural 

destinada als dinamitzadors i coordinadors del Pla Català de l’Esport. 
• Jornades o cursos específics anuals destinades al professorat dels centres 

d’ensenyament de les comarques del Pirineu. 
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9. ANNEX ESPECÍFIC CENTRES ESCOLARS (2014-2015) 

 

ACTIVITATS: 

Tot i que l ínici de les activitats sigui al segon trimestre ES RECOMANA APROFITAR EL 
PRIMER TRIMESTRE PER A FER ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES, en las que els 
escolars es puguin anar familiaritzant amb els esports d’hivern tant en el que respecta al 
coneixement i manipulació del material específic com en el treball d’algunes habilitats 
motrius bàsiques que seran necessàries en el treball posterior a la neu: lliscar, equilibrar-
se, impulsar-se , saltar... 

Les activitats es duran a terme a partir del segon trimestre escolar. Es realitzaran una 
activitat per setmana fins a un total de 8 sessions en les que es treballarà l’esquí de fons, 
l’esquí alpí i el surf de neu. 

Les activitats dels diferents esports d’hivern s’aniran combinant per tal d’optimitzar 
l’aprenentatge.  

Les localitzacions on es duran a terme les diferents activitats estaran determinades per la 
comarca a la que es pertany. 

TOTES LES ACTIVITATS SON OBLIGATÒRIES PER A TOTS ELS ESCOLARS JA QUE 
FORMEN PART DEL CURRÍCULUM ESCOLAR. 

Cada centre proposarà el dia de la setmana i els horaris que li va millor realitzar l’activitat i 
s’intentarà respectar tenint en compte les necessitats de tots els centres. 

Una vegada estiguin els horaris i els dies concretats, es coordinarà el transport mitjançant 
el CONSELL COMARCAL. 

 

AVALUACIÓ: 

L’avaluació forma part de cada activitat. Es realitzarà per part dels tècnics de l’activitat  
amb el consens del COORDINADOR DEL CENTRE ESCOLAR. 

Hi haurà un temps màxim de 15 minuts per a poder fer-la posteriorment a les classes per 
part dels tècnics. Si es porta a terme aprofitant el reagrupament dels grups o el retorn de 
material de lloguer s’aconseguirà que no s’hagin de modificar els horaris previstos. 

Hi haurà una avaluació de cada activitat i una avaluació general del programa per a cada 
centre (sumatori de les avaluacions de cada activitat). 

A continuació es mostra un exemple dels camps contemplats en l’avaluació d’una activitat: 
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REQUERIMENTS A CADA CENTRE ESCOLAR: 

A continuació s’enumeren els requeriments específics i posteriorment es fa una breu 
explicació dels mateixos: 

*Elaborar un llistat d’alumnes amb: noms i cognoms, edat i curs, necessitats educatives 
especials i/o al·lèrgies, nivell dels diferents esports (A,B,C,D...aprox.), número de contacte 
A i B( a disposar per part del coordinador del centre), disponibilitat de material i 
disponibilitat de forfait.  

* Acordar protocol d ánul·lació. 

*Informar als pares, mares i tutors del programa i les seves característiques. 

*Gestionar l’ajuda dels col·laboradors i la seva assegurança. 

*Informar dels “drets i deures” dels col·laboradors. 

*Respectar els horaris acordats. 

*Anomenar un coordinador del centre (preferiblement el responsable d É.F.) 

*Controlar la cobertura de l’assegurança escolar. 

Llistat: 

El llistat ens servirà per poder organitzar els escolars prèviament a l’activitat. Per una 
banda a nivell logístic (organitzar les necessitats de forfaits, lloguers de material (alçada i 
número de peu),preveure els tècnics necessaris, fer una preselecció dels grups per 
nivells...). Per altra banda per a controlar els escolars tant durant l’activitat, com durant 
l’avaluació. 

ES MOLT IMPORTANT QUE S ÉSPECIFIQUI QUALSEVOL TIPUS DE NECESSITAT 
EDUCATIVA ESPECIAL I/O AL·LÈRGIA, perquè ho puguin conèixer tant el coordinador 
general, el coordinador per part del centre i els tècnics de l’activitat. 
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Per tal de poder ADAPTAR els continguts dels diferents esports d’hivern a QUALSEVOL 
NECESSITAT EDUCATIVA ESPECIAL es demana que s’informi de les mateixes amb la 
màxima anticipació possible. 

A continuació es fa una proposta de llistat: 

 

Protocol d’anul·lació: 

El protocol d’anul·lació el poden activar les diferents parts implicades en l’activitat: 
coordinador del programa o estació o centre escolar, per les diferents causes que 
poguessin succeir. La anul·lació de l’activitat ha de ser la última solució.  

Una vegada s’ha activat el protocol d’ anul·lació s’ha d’avisar el més aviat possible  al 
coordinador del programa i aquest avisarà a les altres parts implicades. 

Una vegada s’ha anul·lat l’activitat, no es recuperarà. 

 

Pares, mares i tutors: 

És important que els pares, mares i tutors, coneguin el PROGRAMA ESPORT BLANC 
ESCOLAR, les seves característiques i les els requeriments que se’ls hi demana: 

REQUERIMENT ALS PARES, MARES O TUTORS: 

*Certificar ( amb certificat mèdic si calgués) la capacitat de realitzar activitat física al medi 
natural  per part dels seus fills. 

*Informar de qualsevol malaltia, al·lèrgia, medicació, o necessitat educativa especial dels 
escolars. 
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*Conèixer la normativa bàsica a l’hora de preparar els nens/es per la neu: roba d’abric, 
muda de recanvi,ulleres,material, esmorzar, beguda, crema de sol... 

*Conèixer el protocol d’ anul·lació de l’activitat. 

*Oferir un número A i B de contacte (al coordinador del centre). 

Col·laboradors: 

Serà obligació del centre escolar gestionar el número de col·laboradors/acompanyants 
necessaris així com la seva assegurança. 

També serà responsabilitat del centre escolar informar-los de les activitats a realitzar i els 
horaris previstos. 

Horaris: 

Els horaris acordats s’han de respectar, per tal de poder portar a terme les activitats 
programades, ja que els tècnics, el material de lloguer, el transport...està subjecte a uns 
horaris determinats que s’han de complir. 

Coordinador: 

La figura del COORDINADOR DEL CENTRE ESCOLAR a l’activitat serà la del 
responsable del Centre Escolar. El mes convenient seria que pogués ser el professor 
d Éducació Física per optimitzar la comunicació amb els tècnics de l’activitat i facilitar 
l’avaluació. 

Es important que el Centre Escolar faciliti el nom, cognoms i contacte del 
COORDINADOR. 

Es important que el COORDINADOR disposi del contacte del coordinador del programa, 
del contacte de l’estació, del contacte amb pares, mares o tutors. 

El COORDINADOR serà l’encarregat d’adreçar-se a la persona de contacte de l’estació i 
de recollir els forfaits així com de gestionar l’entrega de material de lloguer. ES MOLT 
IMPORTANT QUE ES FACI UN BALANÇ DELS FORFAITS I DEL MATERIAL DE 
LLOGUER NECESSARIS PER ALS ESCOLARS (no sempre coincideix la previsió amb 
les necessitats reals per baixes, imprevistos etc...). 

Assegurança escolar: 

Es obligació del centre gestionar la correcta cobertura de les activitats per part de 
l’assegurança escolar i així informar-ho al coordinador del programa i a les diferents 
estacions. 
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PROTOCOLS CRONOLÒGICAMENT: 

PROTOCOLS PREVIS A L ÁCTIVITAT (Centres educatius): 

• Rebre informació de les característiques del PROGRAMA. 
• Facilitar el llistat de dies i activitats a realitzar. 
• Facilitar el llistat d’alumnes (amb les observacions necessàries: n.e.e., infermetats, 

al·lèrgies...) 
• Facilitar el llistat de necessitats de lloguer de material (especificar alçada i nº de 

peu) i forfaits. 
• Facilitar el nivell aproximat dels alumnes en les diferents activitats (A,B,C,D). 
• Facilitar els horaris del transport i horaris generals de l’activitat. 
• Facilitar el número d’acompanyants i necessitats de lloguer i forfait. 
• Facilitar el telèfon/mail del director, professor ed. Física i de l’encarregat de 

l’activitat. 

PROTOCOLS DURANT L ÁCTIVITAT (per ordre cronològic): 

• Recollir forfaits (coordinador del centre escolar a l’activitat) 
• Demanar informació a l’estació sobre pistes obertes, meteo, i/o possibles 

incidències. 
• Col·laborar amb la recollida del material de lloguer per part dels 

alumnes(conjuntament amb els tècnics) 
• Comprovar el número d’alumnes, de forfaits necessaris i de material de lloguer. 
• Col·laborar  amb l’organització de grups de nivell (bàsic el llistat amb la 

preselecció) 
• Coordinar horaris d’inici i finalització de l’activitat amb tècnics i 

acompanyants/col·laboradors. 
• Re agrupar els diferents grups en un punt de trobada preestablert. 
• Col·laborar coordinador i tècnics en la avaluació de l’activitat. 
• Gestionar el retorn del material de lloguer. 

PROTOCOLS DESPRES DE L ÁCTIVITAT: 

• Facilitar dades contrastades de forfaits, necessitats de material de lloguer i 
incidències per centre escolar a cada activitat. 

• Facilitar un balanç general de les activitats per part del Centre Escolar una vegada 
hagin finalitzat totes les activitats. 

 


