ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, El
CLUB NATACIÓ BANYOLES, L’INSTITUT PERE ALSIUS i TORRENT,
L’INSTITUT PLA DE L’ESTANY, CASA NOSTRA I L’INSTITUT JOSEP
BRUGULAT PER A IMPULSAR EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA A BANYOLES
Banyoles, XX de juliol de 2012
ANTECEDENTS:
Des del curs 2007-2008 i fins a l'actualitat, l'INS Pere Alsius i Torrent, de manera
prioritària, i l'INS Josep Brugulat, en menor mesura, col·laboraven amb el Club
Natació de Banyoles, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, per dur a terme un
Programa de Tecnificació Esportiva que afectava alguns alumnes practicants dels
esports de rem, piragua, atletisme i natació. Aquesta col·laboració es feia en el
marc de les normatives existents fins al curs 2010-2011.
Atès que la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al
curs 2011-2012, canvia les condicions per les quals els centres públics de
Secundària estableixen adequacions del currículum per a estudiants que segueixen
programes de pràctica esportiva, es fa necessari regular aquesta col·laboració.
Per aquest motiu, a instància dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, la
directora general d'Educació Secundària i Batxillerat emet una Resolució, de 15 de
juliol de 2011, en què s'estableix l'autorització per a una adequació curricular , en
el marc del programa de "Tecnificació Esportiva" a l’institut Pere Alsius i Torrent,
Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i l’institut Josep
Brugulat de Banyoles.
En el punt 4 de l'esmentada Resolució, s'encarrega a la direcció dels Serveis
Territorials d'Ensenyament a Girona, la coordinació i la responsabilitat del
seguiment de les adaptacions curriculars atorgades a l'alumnat que participi en
aquest projecte de Tecnificació Esportiva a Banyoles.
Per tal de desenvolupar aquest encàrrec, la direcció dels Serveis Territorials
d'Ensenyament a Girona promou el següent ACORD DE COL·LABORACIÓ:
REUNITS:
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. Miquel Noguer i Planas, en la seva condició d’alcaldepresident de l’Ajuntament de Banyoles, amb domicili fiscal al Passeig de
Indústria, núm. 25, 17820-BANYOLES, i NIF P-1701600-G, actuant en ús de les
atribucions pròpies del seu càrrec i en virtut de les facultats que li són reconegudes
a l’article 51.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
De l’altra, el Sr. Àngel Dutras Congost president del Club Natació Banyoles, amb
domicili fiscal a Passeig Antoni Gaudí nº 3, 17820-BANYOLES, i NIF G-17033887,
que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
De l’altra, la Sra. Judith Cuadras Rodríguez, presidenta del Consell Escolar de
l’Institut Josep Brugulat, amb domicili a ctra. Figueroles, 19, de Banyoles, i NIF
Q-6755191-A, que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
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De l’altra, el Sr. Víctor Pérez García, president del Consell Escolar de l’Institut
Pere Alsius i Torrent, amb domicili a c/ Sardana 142, de Banyoles, i NIF
Q6755200J, que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
Sra. M. Àngels Cunill Ferrer presidenta del Consell Escolar de l’Institut Pla de
l’Estany amb domicili a C/ Jaume Farriol i Montserrat 31 de Banyoles i NIF
S6700006G, que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
Sra. Rosa Maria Soler i Nieto Presidenta del Consell Escolar del centre Casa Nostra
amb domicili C/ BARCA, 13 i NIF R1700124I
De l’altra, el Sr. Josep Pujols i Romeu, representant territorial de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, amb domicili a l'Edifici de la Generalitat de Catalunya,
Plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona
I, finalment, el Sr. Albert Bayot i Fuertes, director dels Serveis Territorials
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Girona, amb domicili a
l'Edifici de la Generalitat de Catalunya, Plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona
Els reunits, en la condició que ostenten,
MANIFESTEN:
Primer. Que el Club Natació Banyoles té com a un dels seus objectius principals el
de promoure, impulsar, coordinar i organitzar l’esport en tots els seus vessants i
especialment l’esport de rendiment.
Segon. Que l’institut Pere Alsius i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat
concertat Casa Nostra i l’institut Josep Brugulat de Banyoles de Banyoles tenen com
a objectiu contribuir a apropar l’esport a tots els nois i noies del respectius centres
conciliant les activitats acadèmiques amb les de caràcter esportiu, sobretot en
etapes de tecnificació esportiva.
Tercer. Que per tal d’aconseguir aquests objectius i dur a terme una adequada
intervenció educativa mitjançant l’activitat física i l’esport els centres abans
esmentats tenen establertes tres vies d’actuació fonamentals:
- Vetllar perquè l’activitat esportiva es porti a terme amb criteris que
persegueixin la formació integral dels alumnes.
- Crear les condicions oportunes per posar l’esport a l'abast dels alumnes
interessats.
- Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per a la millora
i el desenvolupament de la pràctica de l’esport.
Quart. Que l’Ajuntament de Banyoles té com a principal objectiu en l’àmbit de
l’esport garantir una àmplia oferta de serveis esportius als ciutadans/es, recolzar
les iniciatives del teixit associatiu del municipi i de la comarca i, entre altres,
facilitar la pràctica esportiva a aquells que destaquin per les seves qualitats i
rendiment.
Cinquè. Que les entitats volen col·laborar i posar en marxa un projecte comú que
beneficiï la participació esportiva en les modalitats de rem, piragüisme, natació i
atletisme.
Sisè. Que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, atesa la
manifestació d'aquestes voluntats i d'acord amb el marc legal que regula l’alt

-2-

rendiment esportiu (DECRET 337/2002, de 3 de desembre), emet una Resolució de
la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, de 15 de juliol de 2011, per
la qual s’autoritza una adaptació curricular per a l’etapa d’Educació Secundària
Obligatòria i de Batxillerat per a l’Institut Josep Brugulat i l’Institut Pere Alsius i
Torrent.
D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la
col·laboració entre totes les parts implicades, aquestes subscriuen aquest acord
amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte de l'acord.
Aquest acord regula les condicions de col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles, el
Club Natació Banyoles, l’institut Pere Alsius i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el
centre privat concertat Casa Nostra i l’institut Josep Brugulat de Banyoles per al
desenvolupament de projecte de formació acadèmico-esportiva del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles.
Aquest acord concreta un projecte formatiu conjunt de les entitats, en el marc del
Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles, que té com a objectiu promoure
l’activitat esportiva i donar suport als nois i noies en edat d’escolarització
obligatòria i postobligatòria que hagin de compaginar els seus estudis amb
entrenament de tecnificació en les modalitats de rem, piragüisme, natació i
atletisme.
Segona.- Participants i permanència en el programa
Els participants seran seleccionats, a proposta del Club Natació Banyoles, entre
l’alumnat dels centres educatius que subscriuen l'acord.
El Club Natació Banyoles farà arribar als centres educatius la proposta dels
esportistes que hom considera que haurien de participar en el projecte, abans del
20 de juny.
Els centres educatius i el Club Natació Banyoles, acordaran quins esportistes
participaran en el projecte, en funció dels criteris acadèmics i esportius detallats en
l’annex 1.
Les famílies seran informades de la proposta de participació en el projecte, així
com, de les condicions de participació. El tutor legal de l’alumne o el mateix
alumne, si és major d’edat, han d’acceptar per escrit la participació, seguint el
model detallat a l’annex 2. Cap esportista podrà participar sense l’acceptació
explicita del seu tutor legal , si és menor d’edat.
El nombre màxim d’esportistes d’un centre educatiu i del mateix nivell escolar que
poden participar simultàniament en el programa és de 15.
Durant el curs escolar, un esportista pot abandonar el programa per les causes
següents:
• per renúncia explícita del seu tutor legal, o de l’esportista, si és major
d’edat.
• per la resolució d’un expedient disciplinari en el centre escolar.
• per incompliment de les normes internes del Club Natació Banyoles.
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Tercera.- Termini i vigència.
El present acord s’estableix per a cada curs escolar. La seva vigència és
exclusivament per al curs escolar 2012-2013.
S’haurà de renovar anualment.
Quarta.- Creació d’una Comissió de Seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment per a vetllar pel correcte desenvolupament
del Projecte.
Estarà formada per:
- representants de l’Ajuntament de Banyoles: regidor d’Educació i Esports
tècnic d’Esports i tècnica d’Educació
- representants del Club Natació Banyoles: gerent i un tècnic especialitzat
- representants dels centres educatius: director/a o la persona en qui
delegui.
- representants dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament:
director/a dels Serveis Territorials o la persona en qui delegui.
Aquesta comissió s’haurà de reunir com a mínim dues vegades l’any de forma
ordinària i de manera extraordinària sempre que es consideri convenient. No
obstant això, el desenvolupament diari del projecte es coordinarà entre el Club
Natació Banyoles i els centres educatius.
La Comissió de Seguiment té com a funció supervisar els següents punts:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Funcionament correcte del projecte
Selecció de candidats i criteris
Establiment dels criteris de permanència en el programa
Procés d'avaluació per a l'obtenció de la qualificació acadèmica en l'àrea
d'Educació Física que constarà en l'expedient de l'alumne/a.
Aprofitament del projecte per part dels participants
Dotació de recursos humans i econòmics necessaris
Incidències diverses, abandonaments, sancions, reclamacions, etc.
Propostes de continuïtat, consolidació i millora del projecte.

Cinquena.- Compromisos del Club Natació Banyoles
1. Posar a disposició del projecte els tècnics esportius qualificats que s’ocuparan
del desenvolupament dels continguts del projecte formatiu de tecnificació en els
respectius esports.
2. Posar a disposició els monitors necessaris per a l’acompanyament des dels
centres escolars a les instal·lacions on es desenvolupen les activitats esportives,
i el seu retorn al centre escolar, si s’escau.
3. Tenir contractada i vigent una pòlissa de Responsabilitat Civil i d'Accidents que
cobreixi qualsevol responsabilitat derivada de la realització dels entrenaments
esportius així com del trasllat dels centres educatius a les instal·lacions del CNB.
4. Posar a disposició el suport necessari que es pugui derivar del desenvolupament
del projecte i fer propostes de millora, si s'escau.
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5. Posar a disposició les instal·lacions i els recursos materials necessaris per a
portar a terme l’activitat esportiva i, s’ s’escau, activitats de suport a l’estudi en
horari no lectiu.
6. Mantenir el contacte establert amb el professorat d'Educació Física dels instituts
a fi de fer el seguiment i l'avaluació de cada alumne/a.
7. Informar la Comissió de Seguiment del desenvolupament del projecte, les
propostes de candidats a formar part del projecte, el seu aprofitament,...
Sisena.- Compromisos dels centres educatius que signen l’acord
1. Oferir als alumnes del centre que formin part del projecte formatiu l’adaptació
curricular, que es detalla en l’annex 3, sempre i quan es disposi dels recursos
necessaris per a portar-la a terme.
2. Informar la Comissió de Seguiment del desenvolupament del projecte,
l’aprofitament del projecte per part de l’alumnat i fer propostes de modificació,
si s'escau.
3. Informar a les famílies de
desenvolupament del projecte.

qualsevol

eventualitat

relacionada

amb

el

4. Participar en el procés d'avaluació dels alumnes en la matèria d'Educació Física.
5. Informar al director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de
qualsevol eventualitat relacionada amb el desenvolupament del projecte.
Setena.- Compromisos de l’Ajuntament de Banyoles.
1. Vetllar per tal que les administracions competents aportin els recursos
necessaris pel bon funcionament del Centre de Tecnificació Esportiva
2. Col·laboració en el projecte a través del conveni que ja es té establert amb el
Club Natació Banyoles.
3. Convocar la Comissió de Seguiment del desenvolupament del projecte.
4. Informar el Consell Escolar Municipal d’allò que s’escaigui.
Vuitena. Causes de resolució de l'acord .
Seran causes de resolució d’aquest acord: l’incompliment del que s’hi ha pactat, el
mutu acord, allò que preveu l’article 129 del Decret 179/1995, de 13 de Juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i per motius
establerts a la normativa general.
Novena. Aprovació de l'acord de col·laboració per part del Consell Escolar
L'acord serà vigent en el moment en què:

•
•

els Consells Escolars dels respectius centres educatius siguin informats i
n’aprovin les clàusules, i
el director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament doni el
vist-i-plau a l'acord i als seus annexos.
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I, de mutu acord, totes les parts signen aquest acord en el lloc i la data que figuren
a l’encapçalament.
PER L’AJUNTAMENT de BANYOLES
L’Alcalde,

PEL CLUB NATACIÓ BANYOLES
El President,

Sr. Miquel Noguer i Planas

Sr. Àngel Dutras Congost

PER L’INS PERE ALSIUS I TORRENT
El President del Consell Escolar,

PER L’INS JOSEP BRUGULAT
La Presidenta del Consell Escolar,

Sr. Víctor Pérez García

Sra. Judith Cuadras Rodríguez

PER L’INSTITUT PLA DE L’ESTANY
La Presidenta del Consell Escolar

PEL CENTRE CASA NOSTRA
La Presidenta del Consell Escolar

Sra. Maria Àngels Cunill Ferrer

Sra. Rosa Maria Soler Nieto

Vistiplau

REPRESENTANT TERRITORIAL DE L’ESPORT A GIRONA

Sr. Josep Pujols i Romeu
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS D'ENSENYAMENT A GIRONA

Sr. Albert Bayot i Fuertes
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Annex 1
Criteris acadèmics i esportius que han de complir els participants en el Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles
Criteris acadèmics:

•
•

Ha d’estar matriculat en els cursos de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de batxillerat o 2n
de batxillerat.
No ha de repetir curs ni seguir cap altra adaptació curricular o pla individualitzat
a causa de les seves dificultats per assolir les competències bàsiques de l’etapa.
Excepcionalment, es pot considerar la participació de l’alumnat que es trobi en
aquest supòsit i que el Consell Català de l’Esport certifiqui que figuren en el
programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

Criteris esportius:
Modalitat de rem:
3 primers campionats de Catalunya i/o finalista al campionat d’Espanya (6 primers)
• 3r i 4t ESO (cadet) total 8 sessions
• 1r i 2n de BAT (juvenil) 9 sessions d’entrenament
Modalitat de piraguïsme:

•
•
•

3r d’ESO finalista copes d’Espanya de promoció
4t d’ESO finalista de copes d’Espanya de joves promeses
1r i 2n de BAT medallista campionats i copes d’Espanya.

3r ESO 7 sessions setmanals
4t ESO vuit sessions setmanals
1r i 2n de BAT vuit sessions setmanals
Modalitat de natació:

•
•

3r ESO: participants als campionats de Catalunya i quedar entre els
10/15 primers
4t ESO, 1r i 2n de BAT: Participants al campionat d’Espanya i finalista al
de Catalunya.

Modalitat d’atletisme:

•

Quedar finalistes com a mínim en una prova dels Campionats de
Catalunya (entre els 8 primers)

En totes les disciplines:
•
•
•
•

Assistència a l’entrenament superior al 90%
Actitud compromesa envers l’esport, el CNB i la secció.
Si hi ha la possibilitat, per places, incloure algun esportista per decisió
tècnica
En cas d’haver repetit algun curs amb anterioritat a l’entrada al programa
s’aplicaran els criteris de selecció segons l’any de naixement.
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Annex 2
Model d’acceptació de participació en el projecte formatiu del Centre de Tecnificació
Esportiva de Banyoles.

•

Model per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO

•

Model per l’alumnat de 1r de batxillerat

•

Model per l’alumnat de 2n de Batxillerat
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Model per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
En/Na __________________________________________________ tutor/a legal de
l’alumne/a ________________________________________________, matriculat a
l’Institut _________________________________ en el ___ curs d_ ____________
declara que:
• està d’acord amb la proposta que ha rebut de l’Institut i del Club Natació
Banyoles perquè l’alumne/a participi en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles durant el curs 2012-2013, a l’empara de la
Resolució de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, de 15 de
juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació curricular per a l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut Pere Alsius i
Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat de Banyoles;

•

ha estat informat que la permanència en el projecte està subjecta al
compliment estricte de les normes de organització i funcionament de l’institut i
del Club Natació Banyoles, i que en cas d’incompliment l’alumne/a haurà
d’abandonar el projecte;

•

ha estat informat que l’adaptació curricular que l’institut fa a l’alumne/a a fi que
aquest pugui participar en el projecte consisteix en:
o

un reconeixement dels continguts i objectius de les matèries d’Educació
Física i optativa, que es consideren assolits a través de les activitats
esportives que realitzen al CTEB, i que es qualificaran de forma
conjunta entre el CNB i l'Institut i formaran part del seu expedient
acadèmic.

o

Per tant, la càrrega lectiva del curs serà de 26 hores setmanals, que es
distribueix de dilluns a divendres en horari de matí i tarda amb una
franja horària dedicada als entrenaments durant els matins de dimarts i
dijous (alternativa dimecres i divendres) de 12.30 a 15.00. La qual cosa
implica una reducció de 4 hores (3r ESO) o 5h (4t ESO) sobre l’horari
lectiu ordinari;

•

ha estat informat que el desplaçament entre el centre educatiu i les
instal·lacions del Cub Natació Banyoles es fa sota l’acompanyament d’un
responsable del Club Natació Banyoles;

•

ha estat informat que l’alumne/a es troba sota la responsabilitat civil del Club
Natació Banyoles, durant el període que aquest realitza la formació esportiva,
que inclou els desplaçaments a les instal·lacions;

•

eximeix al l’institut de responsabilitat civil durant el període que aquest realitza
la formació esportiva, que inclou els desplaçaments a les instal·lacions;

•

ha estat informat que la participació de l’alumne/a en el projecte abasta
exclusivament el curs 2012-2013, i que la seva continuïtat està subjecta a la del
projecte i a que l’Institut i el Club Natació Banyoles proposin la participació de
l’alumne/a en el proper curs escolar, en base als criteris acadèmics i esportius
establerts en l'acord de col·laboració entre el centre educatiu i el Club Natació
Banyoles.

I als efectes oportuns, signa
Signatura:
Signat:__________________
Banyoles, a _____ d_

___________ de ______

A L’ATENCIÓ DEL / DE LA DIRECTOR/A DE L’INSTITUT
______________________________
-9-

Model per l’alumnat de 1r de batxillerat
En/Na __________________________________________________ tutor/a legal de
l’alumne/a ________________________________________________, matriculat a
l’Institut _________________________________ en el ___ curs d_ ____________
declara que:
• està d’acord amb la proposta que ha rebut de l’Institut i del Club Natació
Banyoles perquè l’alumne/a participi en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles durant el curs 2012-2013, a l’empara de la
Resolució de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, de 15 de
juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació curricular per a l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut Pere Alsius i
Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat de Banyoles.

•

ha estat informat que la permanència en el projecte està subjecta al
compliment estricte de les normes de organització i funcionament de l’institut i
del Club Natació Banyoles, i que en cas d’incompliment l’alumne/a haurà
d’abandonar el projecte;

•

ha estat informat que l’adaptació curricular que l’institut fa a l’alumne/a a fi que
aquest pugui participar en el projecte consisteix en:

•

o

una exempció dels continguts i objectius de la matèria d’Educació Física
pels de 1r de BATX que es consideren assolits a través de les activitats
esportives que realitzen al CTEB.

o

Per tant, la càrrega lectiva del curs serà de 28 hores setmanals , que es
distribueix de dilluns a divendres en horari marc aprovat per al curs. La
qual cosa implica una reducció de 2 hores sobre l’horari lectiu ordinari.
L’alumne/a restarà en el centre durant el període que la resta del grup
està cursant la matèria d’educació física. En cas que la matèria
s’imparteixi en hora terminal, el tutor legal pot sol·licitar al centre que
l’alumne/a no hagi de ser al centre, sempre i quan eximeixi al centre de
responsabilitat civil durant aquest període.

ha estat informat que la participació de l’alumne/a en el projecte abasta
exclusivament el curs 2012-2013, i que la seva continuïtat està subjecta a la del
projecte i a que l’Institut i el Club Natació Banyoles proposi la participació de
l’alumne/a en el proper curs escolar, en base als criteris acadèmics i esportius
establerts en l'acord de col·laboració entre el centre educatiu i el Club Natació
Banyoles.

I als efectes oportuns, signa
Signatura:
Signat:______________________

Banyoles, a _____ d_

___________ de ______

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTOR DE __________________________________-
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Model per l’alumnat de 2n de batxillerat
En/Na __________________________________________________ tutor/a legal de
l’alumne/a ________________________________________________, matriculat a
l’Institut _________________________________ en el ___ curs d_ ____________
declara que:
• està d’acord amb la proposta que ha rebut de l’Institut i del Club Natació
Banyoles perquè l’alumne/a participi en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles durant el curs 2012-2013, a l’empara de la
Resolució de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, de 15 de
juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació curricular per a l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut Pere Alsius i
Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat de Banyoles.

•

ha estat informat que la permanència en el projecte està subjecta al
compliment estricte de les normes de organització i funcionament de l’institut i
del Club Natació Banyoles, i que en cas d’incompliment l’alumne/a haurà
d’abandonar el projecte;

•

ha estat informat que l’adaptació curricular que l’institut fa a l’alumne/a a fi que
aquest pugui participar en el projecte consisteix en:

•

o

Reconeixement d’una matèria optativa de segon de batxillerat que es
considerarà assolida a través de les activitats esportives que es
realitzen al CTEB i que es qualificaran de forma conjunta entre el CNB i
el centre seguint els criteris de l’annex 3.

o

Per tant, la càrrega lectiva del curs serà de 26 hores, que es distribueix
de dilluns a divendres en horari marc aprovat per al curs. La qual cosa
implica una reducció de 4 hores sobre l’horari lectiu ordinari. L’alumne/a
restarà en el centre durant la franja de la matèria que se li reconeix. En
cas que la matèria s’imparteixi en hora terminal, el tutor legal pot
sol·licitar al centre que l’alumne/a no hagi de ser al centre, sempre i
quan eximeixi al centre de responsabilitat civil durant aquest període.

ha estat informat que la participació de l’alumne/a en el projecte abasta
exclusivament el curs 2012-2013, i que la seva continuïtat està subjecta a la del
projecte i a que l’Institut i el Club Natació Banyoles proposi la participació de
l’alumne/a en el proper curs escolar, en base als criteris acadèmics i esportius
establerts en l'acord de col·laboració entre el centre educatiu i el Club Natació
Banyoles.

I als efectes oportuns, signa
Signatura:
Signat:______________________

Banyoles, a _____ d_

___________ de ______

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTORA DE
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Annex 3

Adaptació curricular que seguirà l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que participa en el
projecte formatiu del Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles
Fonaments legals
En el marc dels acords subscrits entre el Departament d’Educació i la Secretaria
General de l’Esport i a l’empara de la Resolució de la Direcció General d’Educació
Secundària i Batxillerat, de 15 de juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació
curricular per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut
Pere Alsius i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa
Nostra i l’institut Josep Brugulat de Banyoles, l’institut pot fer una adaptació del

currículum de l’alumne/a que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física
i/o de les matèries optatives per a alumnes de l’etapa d’ESO i batxillerat.
Consideracions prèvies
Atès que la participació en el projecte es fonamenten en la simultaneïtat d’estudis
ordinaris amb la pràctica esportiva d’alt nivell, l’adaptació curricular haurà de renovarse cada curs.
En cap cas s’establirà una adaptació curricular en el marc del projecte de formatiu del
Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles si l’alumne/a ha de repetir curs, o bé,ha
de seguir una altra adaptació curricular o pla individualitzat a causa de les seves
dificultats per assolir les competències bàsiques de l’etapa. Excepcionalment, es pot
considerar fer una adaptació curricular de l’alumnat que, malgrat trobar-se en un
d’aquests supòsits, obtingui un certificat del Consell Català de l’Esport que confirmi la
seva inclusió en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana
corresponent.
Concreció de l’adaptació curricular
1. Matèries d’Educació física i optatives.
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO que participa en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles obté un reconeixement dels continguts i
objectius de les matèries d’Educació Física i optativa, que es consideren assolits
a través de les activitats esportives que realitzen al CTEB si l'avaluació, que es
realitzarà conjuntament entre el CNB i l'institut, resulta positiva.
El Club Natació Banyoles estableix un programa d’entrenament que cobreix tots
els objectius i continguts establerts.
Objectius que l’alumne assolirà en el CTEB:
1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els
beneficis que l'activitat física comporta per a la salut individual i
col·lectiva.
2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la
salut i de la qualitat de vida.
3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la
riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de
diferents situacions.
4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física,
consolidada com hàbit de vida saludable.
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5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i
actuar amb respecte i cura de l'entorn en les activitats en el medi
natural.
6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit
de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició
física.
7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i
potenciar l'afany de millora personal.
9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en
la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les
diferències culturals, socials i d'habilitat.
10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i
l'esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.
El CTEB per tal d’assolir aquest objectius es compromet a incloure en l’activitat
esportiva de l’alumnat els següents continguts:
Continguts
Condició física i salut
1. Identificació de les parts d'una pràctica física: escalfament, activitat
física i exercicis de baixa intensitat.
2. Realització d'exercicis apropiats per a l'escalfament general.
3. Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.
4. Atenció a la higiene després de fer activitat física.
5. Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i
la vida quotidiana.
6. Pràctica d'exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.
7. Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.
Jocs i esports
1. Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.
2. Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac
i defensa.
3. Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports
col·lectius.
4. Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals.
5. Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
6. Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports
practicats.
7. Valoració de l'esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.
8. Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.
Expressió corporal
1. Identificació del cos expressiu: postura, gest i moviment. Aplicació de la
consciència corporal a les activitats expressives.
2. Experimentació d'activitats expressives orientades a afavorir una
dinàmica positiva del grup.
3. Disposició favorable a la desinhibició en les activitats d'expressió
corporal.

2. Avaluació de l’alumnat
L’adaptació curricular suposa un reconeixement de les matèries d’educació física i
optativa, que es consideren assolits a través de les activitats esportives que realitzen
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al CNB, i que es s’avaluaran de la manera següent: El CNB emetrà un informe
trimestral sobre l’assoliment de continguts i objectius de les matèries d’educació física i
optativa de l’alumnat ( es proposa model que s’adjunta al final) L’equip docent valorarà
l’informe en la junta d’avaluació trimestral juntament amb el rendiment acadèmic i
l’actitud en general i procedirà a la qualificació d’aquestes matèries.
3. Procediment
Per gaudir de l’adaptació curricular l’alumne/a caldrà que:
a) l’alumne/a sigui proposat per l’Institut i pel Club Natació Banyoles com a
participant en el projecte formatiu, en base als criteris acadèmics i
esportius que han de complir els participants en el Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles i que estan recollits en l'acord de
col·laboració subscrit entre les entitats;
b) l’acceptació de participació en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles, signada pel tutor legal de l’alumne/a
o per ell mateix, si és major d’edat.
4. Organització del pla individualitzat
En cas de que el rendiment acadèmic dels alumnes del programa de tecnificació
sigui insuficient al llarg del curs abandonaran el projecte.
L’incompliment de les normes bàsiques de convivència tant a l’institut Pere Alsius
i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat de Banyoles, com en el Club Natació Banyoles, poden

suposar l’expulsió del programa de tecnificació.
L’institut es compromet a:
o

mantenir comunicació regular amb la família i amb el CTEB per
informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a,

o

comunicar a la família i al CTEB les inassistències no justificades i les
faltes de disciplina de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic
i personal.

La càrrega lectiva de l’alumne/a serà de 26 hores setmanals a 3r i 25h setmana a
4t de dilluns a divendres en horari de matí amb una franja horària dedicada als
entrenaments durant els matins de dimarts i dijous de 12.30 a 15.00. El que
implica una reducció de 4 hores a 3r i 5 hores a 4t sobre l’horari lectiu ordinari.
El desplaçament entre el centre educatiu i les instal·lacions del Cub Natació
Banyoles es fa sota l’acompanyament d’un responsable del Club Natació
Banyoles.
L’alumne/a es troba sota la responsabilitat civil del Club Natació Banyoles, durant
el període que aquest realitza la formació esportiva, que inclou els desplaçaments
a les instal·lacions.
La família eximeix al l’institut de responsabilitat civil durant el període que
l’alumne/a realitza la formació esportiva, que inclou els desplaçaments a les
instal·lacions.
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Adaptació curricular que seguirà l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat que participa
en el projecte formatiu del Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles
Fonaments legals
En el marc dels acords subscrits entre el Departament d’Educació i la Secretaria
General de l’Esport i a l’empara de la Resolució de la Direcció General d’Educació
Secundària i Batxillerat, de 15 de juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació
curricular per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut
Pere Alsius i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa
Nostra i l’institut Josep Brugulat de Banyoles, l’institut pot fer una adaptació del

currículum de l’alumne/a que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física
i/o de les matèries optatives per a alumnes de l’etapa d’ESO i batxillerat.
Consideracions prèvies
Atès que la participació en el projecte es fonamenten en la simultaneïtat d’estudis
ordinaris amb la pràctica esportiva d’alt nivell, l’adaptació curricular haurà de renovarse cada curs.
En cap cas s’establirà cap adaptació curricular en el marc del projecte de formatiu del
Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles si l’alumne/a ha de repetir curs, o bé,ha
de seguir una altra adaptació curricular o pla individualitzat a causa de les seves
dificultats per assolir les competències bàsiques de l’etapa. Excepcionalment, es pot
considerar fer una adaptació curricular de l’alumnat que, malgrat trobar-se en un
d’aquests supòsits, obtingui un certificat del Consell Català de l’Esport que confirmi la
seva inclusió en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana
corresponent.
Concreció de l’adaptació curricular
1. Matèria d’Educació física
L’alumnat de 1r de batxillerat que participa en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles obté una exempció dels continguts i objectius
de la matèria d’Educació Física, que es consideren assolits a través de les
activitats esportives que realitzen al CTEB.
2. L’alumnat de 2n de batxillerat que participa en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles obté una adaptació curricular dels continguts i
objectius d’una matèria Optativa, que es consideren assolits a través de les
activitats esportives que realitzen al CTEB
El Club Natació Banyoles estableix un programa d’entrenament que cobreix tots
els objectius i continguts establerts.
Objectius que l’alumne assolirà en el CTEB:
1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els
beneficis que l'activitat física comporta per a la salut individual i
col·lectiva.
2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la
salut i de la qualitat de vida.
3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la
riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de
diferents situacions.
4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física,
consolidada com hàbit de vida saludable.
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5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i
actuar amb respecte i cura de l'entorn en les activitats en el medi
natural.
6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit
de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició
física.
7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i
potenciar l'afany de millora personal.
9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en
la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les
diferències culturals, socials i d'habilitat.
10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i
l'esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.
El CTEB per tal d’assolir aquest objectius es compromet a incloure en l’activitat
esportiva de l’alumnat els següents continguts:
Continguts
Condició física i salut
1. Identificació de les parts d'una pràctica física: escalfament, activitat
física i exercicis de baixa intensitat.
2. Realització d'exercicis apropiats per a l'escalfament general.
3. Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.
4. Atenció a la higiene després de fer activitat física.
5. Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i
la vida quotidiana.
6. Pràctica d'exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.
7. Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.
Jocs i esports
1. Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.
2. Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac
i defensa.
3. Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports
col·lectius.
4. Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals.
5. Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
6. Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports
practicats.
7. Valoració de l'esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.
8. Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.
Expressió corporal
1. Identificació del cos expressiu: postura, gest i moviment. Aplicació de la
consciència corporal a les activitats expressives.
2. Experimentació d'activitats expressives orientades a afavorir una
dinàmica positiva del grup.
3. Disposició favorable a la desinhibició en les activitats d'expressió
corporal.

3. Avaluació de l’alumnat
L’adaptació curricular suposa una exempció de la matèria d’educació física, de manera
que no formarà part de l’expedient acadèmic de l’alumnat. i d’una adaptació curricular
d’una matèria optativa de 2n de batxillerat.
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4. Procediment
Per gaudir de l’adaptació curricular l’alumne/a caldrà que:
a) l’alumne/a sigui proposat per l’Institut i pel Club Natació Banyoles com a
participant en el projecte formatiu, en base als criteris acadèmics i
esportius que han de complir els participants en el Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles i que estan recollits en l'acord de
col·laboració subscrits entre les entitats;
b) l’acceptació de participació en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles, signada pel tutor legal de l’alumne/a
o per ell mateix, si és major d’edat.
5. Organització del pla individualitzat
En cas de que el rendiment acadèmic dels alumnes del programa de tecnificació
sigui insuficient al llarg del curs abandonaran el projecte.
L’incompliment de les normes bàsiques de convivència tant a l’institut Pere Alsius
i Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat , com en el Club Natació Banyoles, poden suposar

l’expulsió del programa de tecnificació.
L’institut es compromet a:
o

mantenir comunicació regular amb la família i amb el CTEB per
informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a,

o

comunicar a la família i al CTEB les inassistències no justificades i les
faltes de disciplina de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic
i personal.

La càrrega lectiva de l’alumne/a serà de 28 hores setmanals, que es distribueix de
dilluns a divendres en horari marc aprovat per al curs. La qual cosa implica una
reducció de 2 hores sobre l’horari lectiu ordinari. L’alumne/a restarà en el centre
durant el període que la resta del grup cursi la matèria d’educació física.

En cas que la matèria s’imparteixi en hora terminal, el tutor legal pot sol·licitar al
centre que l’alumne/a no hagi de ser al centre, sempre i quan eximeixi al centre de
responsabilitat civil durant aquest període.
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INFORME TRIMESTRAL DE L’ALUMNAT DE TECNIFICACIÓ

Alumne:

Grup:

Entrenador:

Esport:

Data.

Trimestre:
Assenyaleu amb
una X

ACTITUD
L’actitud global és positiva
L’actitud global és bona, però cal que s’esforci més
Es distreu soviet i no aprofita prou el temps
A vegades molesta i no deixa treballar als altres
Mostra una actitud passiva a les classes
Altres:

RELACIÓ AMB ELS ALTRES
Es relaciona bé amb els altres
La integración en el grup és bona
Respecta i és amable amb els altres
Sovint necessita cridar l’atenció amb els altres
Altres:

TREBALL
Treballa bé i amb ganes
Fa la feina però no hi mostra massa interés
Cal donar-li ànims perquè amb el seu esforç vagi millorant
Li costa mantener l’atenció
Podria dedicar-hi més esforç
Altres:

MATERIAL
Normalment porta el material que necessita
Normalment no porta el material que necessita
No té tot el material que necessita

APRENENTATGES
Assoleix bé els objectius
No assoleix bé els objectius
Té dificultats per assolir els objectius
Altres:

VALORACIÓ GLOBAL
(nota numèrica entre 1 i 10)
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