
 
 

Centres educatius, entitats i persones guardonades amb els 3rs 

Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola  

 
1.Premis a la trajectòria del curs 
 

Centre de primària:  

 Escola Salvador Lluch, de Gavà 

És un centre que forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Gavà. Durant el curs 

2021-22, van destacar la varietat de les activitats organitzades, tant contínues 

com puntuals. Com a centre de 2 línies, ofereixen 14 activitats contínues 

diferents. 

 Escola Orlandai, de Barcelona 

Centre que destaca per la quantitat d’oferta extraescolar esportiva. Amb només 

una línia, ha realitzat fins a 36 activitats contínues durant el curs 2021-22. 

 
Centre de secundària: 
 

 Institut Banús, de Cerdanyola del Vallès 
 
És un dels centres que forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Cerdanyola. 
Destaca pel percentatge de participants femenins a les seves activitats (55%), 
de gran valor a secundària.   

 
 Institut Manuel Sales i Ferré, d'Ulldecona 

 
Centre de màxima complexitat i del Pla Educatiu d’Entorn. Durant el curs 2021-
22, seguint amb la línia dels cursos anteriors, ha realitzat activitats 
fisicoesportives dues tardes a la setmana i activitats en cap de setmana.  
 
Coordinador/a de primària: 
 

 Irene Fernández Alcobendas (Escola El Garrofer, de Viladecans) 
 
Coordinadora molt implicada i molt ben valorada pel Consell Esportiu del Baix 
Llobregat. 
 

 Oscar Reigosa Cabanela (Escola Vista Alegre, de Mataró) 
 
Coordinador molt actiu al PCEE des de fa molt anys, col·laborador del Consell 
Esportiu del Maresme i actual coordinador del Seminari del PCEE. 
 
 
Coordinador/a de secundària: 
 



 
 

 Paco León (Institut Manuel Sales i Ferré, d’Ulldecona) 
 
Coordinador des del curs 2006-07, és conegut per tothom com una persona molt 
dinàmica, engrescador incansable i molt implicat en el PCEE, a l’Associació 
Esportiva Escolar, amb els dinamitzadors/es i amb tota la comunitat educativa. 
És també formador de dinamitzadors del CIATE i del seminari de coordinadors 
del Montsià. 
 

 Jordi Planas (Institut GEM, de Mataró) 
 
Coordinador molt implicat amb el PCEE, amb estudiants de primària i secundària. 
És un exemple de dinamisme i vitalitat, bon col·laborador del Consell Esportiu 
del Maresme, del qual a estat directiu. 
 
 
Associació Esportiva Escolar:  
 

 AEE Institut Montserrat, de Barcelona 
 
És una de les AEES més grans de Catalunya de volum d’activitat i de 
participants. Actualment, amb més de 550 participants, és un dels primers 
instituts que va entrar al Pla Català d’Esport a l’Escola i un dels centres amb més 
activitat esportiva en horari extraescolar. 
 

 AEE Institut Manuel Blancafort, de la Garriga 
 
Una de les AEES amb més implicació i volum de participació en horari 
extraescolar a Catalunya. Gestiona i dinamitza una gran varietat d’activitats 
extraescolars des de futbol sala, amb un gran augment dels equips femenins, 
fins a bàdminton. També organitza formacions de monitors poliesportius. 
 
 
Secció Esportiva Escolar: 
 

 SEE Escola El Garrofer, de Viladecans 
 

Centre que forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Viladecans i proposa 16 
activitats extraescolars esportives. 
 

 AEE Escola Setelsis, de Solsona 
 
Aquesta SEE dona servei a més de 400 alumnes, amb unes 28 activitats 
programades al llarg del curs 2021-2022. 

 

 
Dinamitzador/a: 

 
 Patricia López Moreno (Institut Montserrat, de Barcelona) 



 
 

 
Una dinamitzadora amb una llarga trajectòria liderant projectes de promoció 
esportiva escolar. Es va iniciar com a dinamitzadora a l’Institut Camí de Mar de 
Calafell i des del 2011 fins l’actualitat exerceix com a dinamitzadora a l’AEE 
Institut Montserrat de Barcelona, on va començar com a tècnica esportiva i ara 
lidera el projecte esportiu i humà. També va ser la presidenta de la JO-DIC 
(Associació de Joves Dirigents Catalans). 
 

 Joana Pineda Bort (Institut Manuel Sales i Ferré, d'Ulldecona) 
 
És una persona amb unes actituds proactives, que ha cursat la titulació de 
monitora poliesportiva i que desenvolupa tasques dins del centre educatiu i 
també a la JODIC. 
 

 Carlota Osorio Garcia (Institut Dertosa, de Tortosa) 
 
Compleix tots els requisits d'una Monitora Dinamitzadora Poliesportiva. Encaixa 

perfectament amb la filosofia esportiva del PCEE i la JODIC. És una gran 

dinamitzadora de l'esport i l'activitat física a l'institut, on desenvolupa el projecte 

Esports al Pati al seu club d'handbol fent tasques de suport en els equips de 

base. 

 
 Laya Monterde Renaud (Institut Manuel Sales i Ferré, d'Ulldecona) 

 
Durant el curs 2021-22, ha participat activament com a dinamitzadora de les 
activitats físiques programades des de l'Associació Esportiva Escolar de l’Institut 
Manuel Sales i Ferré. També ha portat a terme tasques d'ajudant de monitoratge 
esportiu a les Escoles Esportives Municipals d'Ulldecona. 
 

 Lucy Poy Parker (Institut Manuel Sales i Ferré, d'Ulldecona) 
 
Ha participat com a voluntària a la Marató de Barcelona i a la 9a Trobada 
esportiva de centres de secundària a la comarca del Montsià. Durant el juliol 
passat, ha fet el curs de Gestió (2n nivell de CIATE) a Tarragona. En l'actualitat, 
porta a terme les pràctiques pertinents per esdevenir monitora poliesportiva. 
 
 
Consell esportiu: 
 

 Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa 
 

 Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 

 
2.Premis a projectes singulars  
 
 
Projecte de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, de Terrassa 



 
 

 
Projecte de primària: “Aprofitament de l'explosió del futbol femení per facilitar la 
inclusió de noies en un entorn desfavorable”, presentat per l’Escola Mare de Déu 
de Montserrat de Terrassa. 
El projecte proposa la creació d’un equip de futbol femení que entreni dos dies a 
la setmana i participi en les lligues organitzades pel Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Terrassa, per tal d’aconseguir la integració del col·lectiu de noies, 
majoritàriament d’origen marroquí, alumnes de l’escola. El centre està situat en 
un barri perifèric de la ciutat de Terrassa i està catalogat com a centre de màxima 
complexitat al  trobar-se en un entorn sòcio-econòmic molt desfavorable. 
 
Projecte de l’AEE Institut Sol de Riu, d’Alcanar  
 
Projecte de secundària: “El PCEE, el nostre tres en uno motriu”, presentat per 
l’AEE Institut Sol de Riu d’Alcanar. 
Projecte relatiu a una visió particular i global de les activitats del PCEE, que, més 
enllà de tenir sentit individualment (cadascuna a la seva parcel·la), de forma 
conjunta actuen de veritable lubricant (3 en 1) del sistema esportiu, en 3 
aspectes: combatre el sedentarisme i facilitar la integració social, potenciar la 
pràctica de les noies i realitzar una activitat física inclusiva en relació a la 
discapacitat. El sentit global del projecte és que en el marc d'un centre educatiu 
l'activitat física només pot ser integradora, inclusiva i no sexista. 
 
Projecte del Consell Esportiu CE Pla Estany 
 
Projecte de consell esportiu: “BARRIS 10”, presentat pel Consell Esportiu del Pla 
de l’Estany (Girona). 
Barris 10 és un programa social, educatiu, obert, inclusiu, que utilitza la promoció 
de l’activitat física i l’esport en infants i adolescents amb l’objectiu de potenciar la 
cohesió social i crear un clima de convivència òptim al municipi de Banyoles. 
El programa, coordinat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i dissenyat 
conjuntament amb el Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Banyoles (PLACI) , 
està ideat per dotar als infants i adolescents d’eines per adaptar-se al seu entorn 
socioeconòmic, cultural i familiar, i alhora desenvolupar conductes de promoció 
de l’estat de salut. 
 
Projecte de dinamitzadors/es de l’IES Manuel Sales i Ferré, d’Ulldecona 
 
Projecte de dinamitzador/a: “ACTIVA'T-Troba el teu esport!”, presentat per 
dinamitzadors/es de l’IES Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona (Tarragona). 
El projecte és una extraescolar multiesportiva que permetrà a l’alumnat 
d'Ulldecona provar nous esports de manera econòmica i a prop de casa. Els 
esports aniran variant de setmana en setmana, afegint activitats atípiques i 
innovadores, i es practicaran de 2 setmanes a 1 mes. 
 
 
RECONEIXEMENT ESPECIAL 
 



 
 

**En aquesta edició s’ha fet un reconeixement especial a Julio Castaño, un dels 
principals impulsors del Pla Català d’Esport a l'Escola, que s'inicià com a pla 
experimental l'any 2005 fins a arribar a les 1.000 centres que actualment en 
formen part. Julio Castaño ha estat un referent de l'esport escolar com a eina per 
a la formació de dinamitzadors esportius i de joves dirigents, la integració social 
i la importància de l'esport femení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


