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FINALITAT I ABAST
El programa "Esport a l’Escola +1h EF" està impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso, en
col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que té com a objectiu incrementar la
càrrega horària destinada a l'àrea d'educació física en Educació Primària i impulsar la promoció
de la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre l'alumnat dels Centres Educatius Promotors de
l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE).
Les Federacions esportives de la Comunitat Valenciana són les encarregades de
desenvolupar aquest projecte dirigit a tot l'alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària. El programa
consta de 9 sessions de cada esport.
És requisit indispensable executar aquesta iniciativa dins del període lectiu de lliure
disposició que pel Decret 88/2017 s'atorga al centre, sense utilitzar cap de les 2 sessions
corresponents a l'assignatura d'Educació Física. El centre que ja dispose de 3 sessions d'Educació
Física, també podrà participar en el programa.

NORMATIVA
•

Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat
Valenciana.

•

Decret 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de
juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de
l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
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El centre haurà de ser Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport- CEPAFE
reconegut per la Generalitat i sol·licitar-ho a les federacions corresponents.
Informació als enllaços següents:
https://fundaciontrinidadalfonso.org/wp-content/uploads/2019/06/Bases-2020-Esport-alEscola-1h_.pdf
http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/deporte-en-la-escuela
https://fundaciontrinidadalfonso.org/va/projecte/valors-esport/esport-a-lescola-1h/

RESOLUCIONS
•

Resolució anual del director general d’Esport, per la qual es concedeixen subvencions a
federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola
http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/esport-a-l-escola.-ayudas-a-federaciones-paradesarrollar-el-programa

DICCIONARI DEL RECURS
Les definicions de les següents paraules clau relacionades amb aquest recurs les pots
trobar al següent enllaç: http://www.gestoreducatiu.gva.es/va/diccionari
► D_0120: Centre educatiu promotor de l’activitat física i l’esport (CEPAFE)
► D_0121: Projecte d’esport, activitat física i salut (PEAFS)
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