
 Què hem fet 
al 2017?



Fa més de 
vint-i-tres 
anys que 
promocionem 
l’esport i el 
lleure entre 
infants i joves

Ens 
considerem 
uns “artesans” 
de l’educació 
en el lleure i 
l’esport, fent 
propostes 
educatives 
adequades 
als interessos 
reals dels 
infants de 
les diferents 
escoles on 
treballem. 

Inclusió, educar i fer créixer 
amb l’esport i el lleure
 
El nostre projecte camina des de l’any 1994. Fa més de dues dècades que 
pas a pas treballem cada dia en la promoció de l’esport i el lleure entre els 
infants i joves de la ciutat de Barcelona. 

Aquest any, durant el curs escolar i l’estiu,hem treballat amb més de 
12.000 nens i nenes. Dins de l’esport i el lleure promocionem gran 
diversitat de disciplines esportives, conjuntament amb les AMPA’s i amb 
els centres educatius, on gestionem i organitzem l’activitat esportiva i de 
lleure fora de l’horari lectiu del centre. 

A més, també com a pas i continuació d’aquesta etapa, tenim sis seccions 
esportives vinculades a l’esport de rendiment, on els nens i joves, un cop 
passen a secundària, s’organitzen i poden continuar practicant l’esport que 
sempre havien treballat des de petits; sempre amb el mateix enfocament: 
el nen és el protagonista, independentment del resultat i de com s’enfoqui 
el rendiment esportiu. 

També treballem en un altre important pilar, l’educació i la formació. El 
nostre centre de formació s’ocupa de formar monitors/es i directors/
es d’educació en el lleure, així com en diferents disciplines esportives.
Aquest any amb especial atenció al projecte d’inclusió Capacit’add, a 
través del qual es porta a terme la formació de monitors/es adaptats. 
Aquesta proposta formativa ofereix als alumnes amb diversitat funcional 
oportunitats de creixement personal i professional, alhora que els dota 
d’eines i estratègies per tal de millorar la seva ocupabilitat dins l’àmbit 
professional de l’esport i el lleure educatiu. 

Un altre eix central dins la Fundació CET10 és el projecte Cap Infant 
Sense Esport, que estem desenvolupant des de fa anys i que consta 
de tres línies d’actuació: l’activitat física i les malalties infantils; la 
integració mitjançant l’activitat física i el lleure; i la formació de monitors i 
monitores amb aquesta concepció de l’esport per a tothom i el lleure com a 
component formatiu i de desenvolupament integral dels nens i nenes. 

A continuació us presentem l’informe del 2017 amb il·lusió i amb moltes 
ganes de seguir creixent. 

Carles Meilan, President de la Fundació CET10

Promoció de l’activitat física, 
l’esport i el lleure educatiu, 
per a la millora del benestar 
de les persones. 

Ser una organització referent 
per la qualitat i innovació dels 
serveis i la seva orientació a 
les persones. 

/ Responsabilitat i 
compromís envers la societat 
/ Respecte 
/ Cooperació 
/ Igualtat d’oportunitats 
/ Creixement i 
desenvolupament 
/ Professionalitat i il·lusió
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Aquest és l’equip de  
la Fundació CET10
350 monitors i educadors treballen en 33 escoles 
i centres educatius de Catalunya oferint les 
activitats d’esport i lleure ideades des d’un vessant 
educatiu i creades per pedagogs i educadors. Aquest 
equip s’estructura de la manera següent. 

Per a la Fundació CET10 les persones són el més 
important. 

Cooperació

El projecte neix 
l’any 1994 amb el 
convenciment que 
l’esport i el lleure 
educatiu són eines 
que treballen a favor 
del creixement de les 
persones, dels infants, 
del jovent, alhora que 
representen un potent 
vehicle socialitzador i 
generador de cohesió 
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Dinamitzadors del 
programa Patis 
escolars oberts al 
barri (IMEB)

Monitors del 
programa Patis 
escolars oberts 

al barri (IMEB)
LA IMPORTÀNCIA 
DE LES PERSONES

Monitors de El gran repte



ESCOLES I INSTITUTS

Districte de 
Sant Martí

22 escoles i instituts al 
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Districte de 
Sant Andreu
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Hem treballat per millorar el nostre 
equip de treball i els nostres serveis, 
així com per organitzar esdeveniments 
i activitats complementàries. 
El balanç és molt positiu. 

Què 
hem fet 
al llarg 
de l’any 
2017 ?



4.973 
participants

 1  Esport escolar 

Som pioners a valorar l’esport com una eina 
educativa més, oferim activitats esportives 
a les escoles seguint un model pedagògic 
propi; un recull de programacions unificades i 
organitzades, que descriu l’itinerari de l’alumne 
segons un disseny curricular de l’esport 
practicat. 

Amb aquest model estructurem les etapes 
evolutives del nen i la nena, adeqüem els 
continguts tècnics al seu moment maduratiu 
(psicomotriu, cognitiu, social i emocional) per 
aconseguir dotar l’activitat d’una línia didàctica 
de gran utilitat per a l’infant i per a l’escola.  

Creixement i 
desenvolupament 

33 
centres 

educatius

85 
equips de competició 

59 de futbol sala, 2 de voleibol 
i 24 de bàsquet

Esport escolar 
L’any 2017 en xifres

296
monitors/es treballant

6 
seccions esportives

 

Futbol sala. Bàsquet.  
Patinatge artístic. Tennis.  

Gimàstica Rítmica. Trampolí.

“El nostre model 
esportiu té un 
enfocament 
educatiu i 
pedagògic 
segons etapes 
evolutives i 
les diferents 
disciplines que 
impartim”



16 

equips de 
competició

10 de futbol sala 
i 6 de bàsquet

162
participants 

d’esports 
individuals

Patinatge artístic 98
Gimnàstica rítmica 23

Trampolí 41
Tennis 15

Professionalitat i 
il·lusió

  2  Seccions 
esportives

Sense perdre la filosofia de la nostra 
entitat es creen les seccions esportives 
amb una triple finalitat: 

/ Oferir 
als joves una continuïtat, un cop acabada 
l’etapa escolar que al mateix temps, ens 
dóna l’oportunitat de seguir formant 
esportivament i educant des de la nostra 
perspectiva ja esmentada, en una etapa 
tan complexa com és l’adolescència. 

/ Reconèixer
l’esport competitiu com una eina 
mitjançant la qual educar en els hàbits i 
valors que la mateixa competició aporta 
als nens, nenes i joves que el practiquen. 

/ Facilitar 
a una part dels nostres nens i joves viure 
aquesta vessant competitiva de l’esport. 

Futbol Sala
Responsable de la secció: 
Santi Gea

Bàsquet
Responsable de la secció: 
Josep Maria Casanovas (Eloi)

Patinatge artístic
Responsable de secció: 
Elena Fernández

Trampolí 
Responsable de secció: 
Carmina Farré

Gimnàstica rítmica
Responsable de secció: 
Irene Bernal 

Tennis
Responsable de secció: 
David Sánchez 

+ info de les
seccions al blog 
(clica aquí)

335 

esportistes 
de 6 seccions (Futbol Sala, 
Bàsquet, Patinatge Artístic, 
Tennis, Gimnàstica Rítmica, 

Trampolí)

Seccions esportives
L’any 2017 en xifres

http://blogfundaciocet10.org
http://blogfundaciocet10.org
http://blogfundaciocet10.org


Responsabilitat i 
compromís envers 
la societat 

El lleure 
L’any 2017 en xifres

  3  Lleure

Aquest estiu la Fundació CET10 ha tingut al 
seu càrrec més de 12.000 inscripcions en 
els 20 projectes que ha realitzat a la ciutat de 
Barcelona. Campus esportius, colònies i casals 
d’estiu. Això ha suposat un increment del 
14% d’inscripcions respecte l’estiu 2016. 

Entre aquests 20 projectes de lleure entre 
casals i campus destaquen el Campus Olímpia 
del CEM Bac de Roda amb 1.659 inscripcions, 
el Campus Olímpia del CEM la Marbella amb 
1.582 inscripcions i el Campus Olímpia del 
CEM Maresme amb un increment del 40% 
d’inscripcions.

També cal subratllar el gran èxit de 
participació a l’Escola Fructuós Gelabert, 
ja que en el seu primer estiu amb Fundació 
CET10, ha assolit el record de 771 
inscripcions en una escola.  

Seguim incrementant l’adjudicació de beques 
per part de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest 
any 2017 hem gestionat un 21% més d’ajuts 
envers el 2016 (1.500 el 2016 vs 1.865 el 
2017). Això ha suposat un total de més de 
3.500 inscripcions, un 30% més que l’any 
2016 en la campanya d’estiu.

L’especialització i personalització de cada 
projecte segueix sent la clau de l’èxit i el 
nostre eix de treball. Oferim un gran ventall 
d’activitats però l’adaptem a mida en funció 

12.094 
inscripcions

68 
patis oberts

(IMEB)

275 

monitors/es treballant
20 

projectes realitzats

1.865 
ajuts a les famílies 

gestionats

de les necessitats i demandes de cada 
escola o institut, del barri on es troba, de les 
infraestructures i/o de la proximitat amb els 
nostres centres CET10.  
 
Destaquem també el programa Patis Escolars 
Oberts al Barris, actualment gestionat per la 
Fundació CET10, impulsat des de la regidoria 
d’Educació i Universitats, mitjançant l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, amb els 
Districtes i comptant amb la col·laboració 
del Consorci d’Educació de Barcelona, de la 
Fundació Jaume Bofill i de diverses entitats 
educatives i socials de la ciutat.

Barcelona ofereix actualment 68 Patis 
Escolars Oberts al Barri a tots els districtes 
de la ciutat i inclou l’impuls d’activitats de 
dinamització educativa (cultural i artística, 
esportiva, familiar i maletes pedagògiques), 
amb la implicació de la xarxa socioeducativa 
dels barris, que afavoreixin les relacions 
intergeneracionals, la convivència i la cohesió 
social.

Amb aquest programa es vol reconèixer i 
potenciar el valor educatiu i socialitzador 
de les activitats de temps lliure, vetllant pel 
dret d’accedir-hi de tots els infants, joves i 
famílies de la ciutat. Així mateix, les activitats 
educatives que es proposen són compatibles 
amb el joc lliure dels infants, ja que no 
s’utilitza tot l’espai ni tot el temps d’obertura 
del pati escolar.

“L’educació ajuda 
a la persona a 
aprendre a ser  
el que és capaç 
de ser”

Hesíodo



Formació 
L’any 2017 en xifres

“L’ensenyament 
que deixa petjada 
no és la que es fa 
de cap a cap, sinó 
de cor a cor” 

Howard G. 
Hendricks

6/4 
alumnes inclusió 

titulats i amb 
inserció laboral

175 
joves menors 

formats

21 
docents  
a l’equip

46
cursos

6.400 
hores de 
formació 

1.223
alumnes  
formats

454 
alumnes 
titulats

Respecte

  4   Formació
Aquest any hem definit una nova estructura 
del Centre de Formació CET10 degut al seu 
creixement i novetats.  

Per una banda tenim l’Escola d’Educadors en  
el Lleure. Centre acreditat per la Direcció  
General de Joventut i Centre acreditat pel SOC.
/ Curs de Premonitors/es en el lleure
/ Curs de Monitors/es de lleure
/ Curs de Directors/es de lleure
/ Cursos d’especialització 
 
Per l’altre, tenim l’Escola de l’Esport. Centre 
acreditat pel Dept. d’Ensenyament i Centre 
col·laborador de l’Escola Catalana de l’Esport. 
/ Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE) 
/ CFGM Activitats físiques en el medi natural 
/ CFGS Animació d’Activitats físiques i esportives

També comptem amb un projecte d’inclusió de 
joves amb intel·ligència límit. On els oferim:
/ Programes formatius en esport i lleure 
/ Acompanyament i orientació per a la inserció 
laboral

https://fundaciocet10.org/cat/centre-de-formacio-cet10/


InnovacióFormació  
L’any 2017 Continuem!

4.1. Dues noves línies de 
formació 
 
 

Una de les principals novetat d’aquest curs 
ha estat la creació de dues línies de formació: 
L’ESCOLA D’EDUCADORS i L’ESCOLA DE 
L’ESPORT per diferenciar la formació en el lleure 
educatiu de la formació dels cicles formatius en 
l’esport.

4.2. Acreditació del  
Centre de Formació CET10
 
 

Durant l’any 2017 el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
ens va atorgar l’acreditació de centre de formació 
homologat per impartir els Cicles Formatius 
d’Esport. 

4.3. NOU Campus Virtual

CICLES FORMATIUS: 
 
/ CFGM: Conducció d’activitats físicoesportives en 
el medi natural (CAFEMN) 
/ CFGS: Animació d’activitats físiques i esportives 
(AAFE)       

ENSENYAMENTS ESPORTIUS:  
 
/ Tècnic d’esport en futbol i futbol sala 
/ Tècnic esportiu salvament i socorrisme



No us perdeu el reportatge 
que va fer 8aldia de 8TV: 
Una segona oportunitat per a 
mares en risc d’exclusió

Destacats a premsa - Ens fem escoltar! 

Formació. L’any 2017  
TREBALLANT PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

4.4. Cloenda del curs de 
formació de monitors/es 
de lleure infantil i juvenil 
del Barri Besòs
El curs, subvencionat pel districte de Sant 
Martí i impartit per Formació CET10, té 
l’objectiu de donar formació i oportunitat 
de feina a persones que pertanyen a 
entorns socioeconòmics complexes del 
mateix districte, entre altres, mares amb 
càrregues familiars. 
 
 

Descobreix més sobre aquest  
projecte al nostre blog

Curs de monitor de lleure - Escola 
Lexia 2015-2016 - Fundació CET10

Vols formar-te com a monitor/a o 
director/a de lleure?

ELS NOSTRES VÍDEOS

“Sóc gitana i separada i en el meu 
entorn no és senzill tenir ocasió 
d’estudiar i de formar-se ni poder 
deixar els nens per fer-ho. Aquest 
curs per a mi ha resultat preciós”, 
diu la Maria, mare de tres fills.

4.5. La vivència d’allò 
que significa realment 
treballar per la igualtat 
d’oportunitats. 
 
A Formació CET10 s’imparteixen cursos de 
monitor/a d’educació en el lleure adaptat. I per 
primera vegada, aquests alumnes s’han trobat 
en diverses ocasions amb alumnes d’un altre 
curs per a monitors que ja treballen com a tals 
per a realitzar plegats diferents activitats. 
Aquesta experiència innovadora ha resultat 
molt enriquidora per a tots. 

Amb aquestainiciativa conjunta es vol 
conscienciar a futurs professionals d’educació 
en el lleure de la possibilitat existent de 
treballar conjuntament amb joves amb 
discapacitat intel·lectual formats com a 
auxiliars de monitor/a de lleure. Viure en 
primera persona el que vol dir la igualtat 
d’oportunitats, trencar barreres, prejudicis, en 
definitiva, educar en valors.

Descobreix més sobre aquest  
projecte al nostre blog

4.6. Alumnes de Les Corts 
voluntaris a la cursa del 
Barça 
 
 

Els alumnes del curs de monitor de lleure 
adaptat de Les Corts van poder posar en pràctica 
tot el què han après en aquest voluntariat.

4.7. Seguim conscienciant... 
 
 

La igualtat no només és de paraula, sinó que 
forma part dels nostres cursos de monitors/es. 
Tan pel que fa als alumnes com als docents. 
En són un clar exemple, l’Anna i en Julian, els 
dos docents amb discapacitat visual greu que 
imparteixen classes als nostres cursos.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/27/curs-joves-discapacitats-intel%C2%B7lectuals/
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
http://blogfundaciocet10.org/formacio/curs-de-formacio-centre-civic-besos
http://blogfundaciocet10.org/formacio/curs-de-formacio-centre-civic-besos
https://youtu.be/CKh57HgqyHg
https://youtu.be/fJS--_44MXw
https://fundaciocet10.org/cat/cursos-monitor-lleure/
https://fundaciocet10.org/cat/cursos-monitor-lleure/
https://twitter.com/8aldia/status/833044314636771328
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/igualtat-doportunitats
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/igualtat-doportunitats


Igualtat 
d’oportunitats

Cap infant sense esport
Any 2017

5.1. Projecte Besòs, un 
punt de llum en un barri 
desafavorit. L’esport com 
a eina d’integració
A les escoles del Besòs, la població infantil 
procedent de diferents cultures i religions 
pateix sovint problemes d’integració. 
Dins el projecte Cap Infant Sense Esport, 
la Fundació CET 10 ha implementat en 
dues d’aquestes escoles, des de l’inici del 
curs 2013-14, un projecte social que ha 
aconseguit millorar la convivència entre els 
infants, vetllar per la seva qualitat de vida i 
despertar el seu amor per aprendre.

l’esport és una eina clau per afavorir 
la integració social dels infants, ja que 
permet tractar la diversitat cultural com un 
fet enriquidor.

Llegeix més sobre les Tardes 
educatives al Besòs aquí

5.2. 3a edició de la  
campanya #capnensofega
 

El 17 de juny al CEM BAC DE RODA es va 
realitzar la tercera jornada sobre prevenció 
d’accidents a l’aigua “Cap nen s’ofega”. Va 
ser tot un èxit! Aquest esdeveniment de 
conscienciació no para de créixer any rere 
any. Unes hores d’aprenentatge i diversió 
assegurats.
 

Tota la informació sobre la 
campanya la trobaràs al blog

Ens fem escoltar!

BTV NOTÍCIES “Més de 20 segons 
a sota de l’aigua poden fer que un 
nen s’ofegui” 

BTV NOTÍCIES  “Cap nen s’ofega 
pretén reduir el nombre d’accidents 
a l’aigua”

RAC1

8TV – 8 AL DIA CAP DE SETMANA 
(min 8:56)

DIARI DE TERRASSA

“L’ofegament és una de les 
principals causes de mort 
accidental en nens entre    
5 i 14 anys”

  5  Cap Infant 
Sense Esport

Cap Infant Sense Esport és un 
projecte d’acció social que té com a 
objectiu prioritari treballar a favor de 
la infància, fent arribar els beneficis 
de la pràctica esportiva i del lleure 
educatiu a tota la mainada. El 
projecte promou l’esport entre tots 
els nens, nenes i joves que no hi 
tenen accés per motius de salut i/o 
discriminació.  

Eixos d’actuació:

/ Activitat física i esport per a nens i
  nenes amb malalties infantils: 
  
/ Integració social mitjançant l’esport i
  el lleure educatiu
 
/ Formació i promoció de l’esport per a
  tothom

TV3 – TELENOTÍCIES MIGDIA  
(CAP DE SETMANA) / CANAL 324 

BETEVÉ – CATAKRAC (15/07/2017)  
(min 2:59)

BETEVÉ – CATAKRAC (16/07/2017)  
(min 15:43)

SUPLEMENT ARA CRIATURES

TELEMADRID – TELENOTICIAS

RTVE – INFORMATIUS CATALUNYA  
(min 12:32)

http://blogfundaciocet10.org/actualitat/un-model-d-integracio
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/un-model-d-integracio
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/cap-nen-sofega-arriba-la-3a-edicio
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/cap-nen-sofega-arriba-la-3a-edicio
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/com-prevenir-els-ofegaments-de-nens-a-catalunya/video/5606099/#.V1xtMW9nCXg.twitter
http://beteve.cat/mes-de-20-segons-a-sota-de-laigua-poden-fer-que-nen-sofegui/
http://beteve.cat/mes-de-20-segons-a-sota-de-laigua-poden-fer-que-nen-sofegui/
http://beteve.cat/mes-de-20-segons-a-sota-de-laigua-poden-fer-que-nen-sofegui/
http://beteve.cat/cap-nen-sofega-campanya/
http://beteve.cat/cap-nen-sofega-campanya/
http://beteve.cat/cap-nen-sofega-campanya/
http://www.rac1.cat/programes/14-15/20170617/423457490003/mes-de-30-ofegats-a-aigues-catalanes-en-el-que-portem-dany.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=email&utm_medium=social
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/cap-nen-sofega-arriba-la-3a-edicio
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/cap-nen-sofega-arriba-la-3a-edicio
http://blogfundaciocet10.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/La-vigilancia-a-los-ni%C3%B1os-en-playas-y-piscinas-Diari-de-Terrassa.pdf
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-ofegaments-de-menors-es-poden-evitar-pero-cal-que-els-adults-vigilin/video/5674125/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-ofegaments-de-menors-es-poden-evitar-pero-cal-que-els-adults-vigilin/video/5674125/
http://beteve.cat/clip/catakrac-47/
http://beteve.cat/clip/catakrac-47/
http://beteve.cat/clip/catakrac-49/
http://beteve.cat/clip/catakrac-49/
https://criatures.ara.cat/infancia/lestiu-laigua-prevencio_0_1814218676.html
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/los-ahogamientos-en-el-agua-segunda-causa-de-muerte-en-menores-de-14-anos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-16-06-2017/4067972/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-16-06-2017/4067972/


Cap infant sense esport
Any 2017 Continuem!

5.3. II Torneig Solidari 
Mini Bàsquet
Dissabte 8 d’abril, al pavelló del CEM Bac de 
Roda, es va celebrar el II Torneig Solidari 
Mini Bàsquet Cap infant sense esport de 
la Fundació CET10. Els participants van 
portar aliments com llegums, sucre, sal, 
pasta, arròs, oli i/o conserves i tot el que 
vam recaptar ho vàrem donar a la Fundació 
Banc dels Aliments perquè ho distribuís 
entre les famílies més necessitades.

Es van jugar hores i hores de mini bàsquet i 
es va comptar amb l’arbitratge oficial de la 
FCBQ. Es van entregar trofeus a: 
 
/ Primer classificat
/ MVP (millor jugador del torneig)
/ Fair Play
/ Màxim anotador
/ Millor defensor

5.4. II Torneig de Futbol 
Sala Solidari Cap infant 
sense esport
La Fundació CET10 va organitzar al 
Pavelló del CEM Bac de Roda el 7 de gener 
la segona edició del Torneig Solidari de 
Futbol Sala, un torneig molt especial que 
va tenir una finalitat solidària, contribuint 
a què els nens i nenes més desfavorits 
poguessin gaudir d’una joguina com a regal 
de Nadal. 

Es van recollir 600 joguines i més de 
60 pilotes de futsal que s’han donat als 
infants de l’ONG del Centre Sant Martí.

Van participar 28 equips de diferents 
escoles i clubs de la categoria benjamí i 
prebenjamí que van lluir un bon nivell de 
joc i es van unir per una causa solidària.

El Torneig no va tenir com a finalitat la 
competició, sinó que es volia convertir en 
una eina d’ensenyament i aprenentatge pels 
nostres infants. L’objectiu és de caràcter 
educatiu, formatiu i de creixement personal.  

És un torneig per a vehicular uns valors d’unió 
per una causa i així afavorir el creixement 
integral dels infants.

Descobreix més sobre el II Torneig 
Solidari Futbol Sala al blog

 
SORTIM!

El II Torneig Solidari de Futbol Sala Cap 
infant sense esport regala joguines als 
nens de Sant Martí

La Fundació CET10 organitza el II 
Torneig solidari de futbol sala ‘Cap 
Infant sense Esport’ amb la finalitat 
que cap infant es quedi sense gaudir 
d’una joguina en aquestes dates. S’hi 
han recollit més de 600 joguines i 60 
pilotes de 28 equips participants. 

Durant la jornada es va 
realitzar la presentació 
dels 23 equips federats 
de Futbol Sala de CET10

http://blogfundaciocet10.org/actualitat/segon-torneig-solidari-de-futbol-sala-cap-infant-sense-esport
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/segon-torneig-solidari-de-futbol-sala-cap-infant-sense-esport
https://twitter.com/8aldia/status/817821695536861186
https://twitter.com/8aldia/status/817821695536861186
https://twitter.com/8aldia/status/817821695536861186


  6  #elgranrepte
Després de realitzar una important anàlisi 
dels hàbits esportius en l’adolescència, 
des de la Fundació CET10, junt amb 
l’Ajuntament de Barcelona, es va 
concloure que als adolescents els agrada 
sobretot l’esport en equip per compartir 
amb amics i companys de classe. També 
volen poder triar altres tipus d’activitats 
que no són les enteses com les típiques. 

Aquest projecte va estar dissenyat 
pels adolescents, els quals en són, no 
només els protagonistes, sinó també 
els precursors: ells van triar i ara que le 
projecte està en marxa des de fa més d’un 
any, ells trien allò que volen incloure en 
aquesta innovadora i dinàmica proposta, 
en què l’activitat física és el motor per 
transmetre valors i fomentar hàbits 
saludables. Els objectius són:

/ Augmentar el volum de participants 
adolescents  practicants de l’activitat 
física i esportiva.
/ Potenciar la pràctica adolescent del 
gènere femení.
/ Reafirmar els i les adolescents com a    
principals protagonistes del seu temps 
lliure.
/ Oferir continuïtat de la pràctica esportiva 
i de l’activitat física.
/ Generar esports i activitats alternatives 
d’educació en el lleure.
/ Aprofitar el caràcter lúdic i motivant de 
l’activitat física i esportiva per a treballar 
valors i hàbits saludables.
/ Donar continuïtat a la participació 
activa dels adolescents afavorint que 
esdevinguin el grans protagonistes.
 
            Vols saber més? Entra al blog

“Entre els objectius de 
#elgranrepte hi ha el 
fet d’oferir continuïtat 
en la pràctica d’activitat 
física i d’esport a 
l’adolescència i que 
aquesta es mantingui 
fins a l’edat adulta.”

El Gran Repte
Any 2017

6.1. Un any més 
#elgranrepte recapta 
fons per a La Marató 
de TV3 dedicada a les 
malalties infeccioses
Dissabte 16 de desembre la Fundació 
CET10 va col·laborar amb La Marató 
de TV3 organitzant la tercera Fira de 
#elgranrepte al Pavelló del CEM Bac de 
Roda. Es van realitzar tallers pràctics i 
exhibicions de parkour, trampolí, skate, 
scooter i patins en línia impartits pels 
millors especialistes, així com tornejos 
de volei i bàsquet. Com a novetat es va 
poder viure en directe l’art de carrer amb la 
realització d’un graffiti. La recaptació  per 
La Marató va ser de 900 euros.

Vols veure el VÍDEO i les FOTOS? 
No et perdis l’article del blog

No et perdis el GRAN VÍDEO 
de la Fira #elgranrepte del 
dissabte 16 de desembre 2017

EL GRAN VÍDEO

http://blogfundaciocet10.org/
http://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2016/barcelones/571/
http://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2016/barcelones/571/
http://blogfundaciocet10.org/el-gran-repte/fira16desembre2017
http://blogfundaciocet10.org/el-gran-repte/fira16desembre2017
https://youtu.be/7l-_VIdkFZU
https://youtu.be/7l-_VIdkFZU
https://youtu.be/7l-_VIdkFZU
https://youtu.be/7l-_VIdkFZU


300
assistents
16 de desembre

202
participants estiu’17

67% NOIS / 33% NOIES

Fira El Gran RepteCampus El Gran Repte

El Gran Repte
L’Any 2017 en xifres

Ens trobaràs a les 
xarxes socials!

Segueix-nos a Facebook
el-gran-repte

Segueix-nos a Instagram
@elgranrepte_fcet10

“Instagram i 
Facebook són les 
principals xarxes 
socials que fem 
servir. També 
utilitzem Whatsapp 
com a eina de 
comunicació directe 
bidireccional entre 
grups.”

https://www.facebook.com/El-gran-repte
https://www.instagram.com/elgranrepte_fcet10/


El Gran Repte
L’Any 2017 en xifres

“No tenim activitats per a noies i 
d’altres dirigides als nois: nosaltres no 
fem aquesta distinció, perquè només 
veiem persones.”

Activitat regular curs 2017–2018

13 
participants

38 
participants

69
participants

28 
participants

Institut Maria Espinalt

Institut  
Quatre Cantons

Institut  
Salvador Espriu

Institut Nova Icària57% nois

43% noies

Dades de participació especialistes
50 especialistes col·laboradors en El Gran Repte              
11 especialistes contractats actualment 43 

participants

Institut  
Bernat Metge



 7  Serveis escolars

La Fundació CET10 dóna serveis a les escoles 
en els menjadors i acollides i servei a les 
escoles en horari no lectiu.

Fem dels menjadors un espai on educar 
i ens esmercem dia a dia per donar el millor 
servei en el projecte de menjadors escolars, 
un projecte que s’adapta a les necessitats de 
cada escola. Oferim servei de monitoratge i 
un servei integral (cuina + monitoratge) anant 
de la mà de les millors empreses catalanes de 
restauració.

Adquirir uns hàbits alimentaris des de la 
infància és la millor garantia per consolidar-
los i mantenir-los d’adult. Per aconseguir-ho, 
l’espai del menjador escolar ha de ser un espai 
educatiu més, una oportunitat per continuar 
educant en temps no lectiu, en què el monitor 
afavoreixi l’aparició de situacions i vivències 
per experimentar la competència personal, 
assolir fites i potenciar l’aprenentatge. 

Dins del projecte Cap Infant Sense Esport 
estem desenvolupant, junt amb els equips 
directius de diferents escoles de Barcelona, 
el fet d’aprofitar l’espai de menjador per 
generar hàbits saludables en els nens. Així, 
aprofitem el temps del menjador per treballar 
amb contes i jocs la importància de cuidar els 
hàbits saludables. 

Ells compten 
amb nosaltes!
Us presentem els centres 
escolars que depositen 
la seva confiança en la 
Fundació CET10 

Escola Bac de Roda
Escola l’Estel
Escola Riera Alta
Escola Arc de Sant Martí
Escola Paco Candel
Escola Can Fabra
Escola Octavio Paz
Escola Antoni Brusi
Escola Poble Nou
Escola la Maquinista
Escola 30 passos
Institut Martí Pous

Serveis escolars 
Any 2017

“Treballem amb més 
de 163 monitors 
que es dediquen 
a donar un servei 
excel·lent als 
menjadors escolars.”

7.2. Què s’ha de tenir 
en compte a l’hora 
d’elaborar un menú 
escolar?
Atendre i adaptar-se a les necessitats 
nutricionals de cada nen i nena a l’escola 
no és una tasca senzilla, sobretot tenint en 
compte la demanda cada dia més exigent 
que s’està vivint en els darrers temps en 
els menjadors escolars que tenen una 
població culturalment més diversa, així com 
nens i nenes amb al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries.
 
 

            Vols llegir més? Entra al blog

7.1. Quin és el millor 
sopar en funció del que 
els infants han dinat a 
l’escola? 
“Perquè el sopar sigui saludable i equilibrat, 
una de les regles més importants és 
que inclogui sempre verdures cuites o 
crues. També ha de tenir aliments rics 
en proteïnes com carn, peix o ous, i 
acompanyar-se d’una quantitat moderada 
d’hidrats de carboni, és a dir, de pasta, 
cereals, llegums o pa”, assegura Victoria 
Monserrate, la nutricionista d’Endermar. 

            Descobreix més sobre l’article

http://blogfundaciocet10.org/nutricio-salut/tenir-en-compte-hora-elaborar-menu-escolar
http://blogfundaciocet10.org/nutricio-salut/quin-es-el-millor-sopar-pels-infants


   8   El blog de la    
       Fundació CET10
L’objectiu del blog és generar i divulgar 
coneixement sobre temes d’educació, donar veu 
als referents actuals del món de lleure educatiu, 
els investigadors dels beneficis de l’activitat 
física i parlar amb diferents especialistes que 
puguin ajudar a orientar en l’atenció als nens, 
nenes i joves, així com contribuir a desenvolupar 
el creixement integral saludable. 

Ja som 4.000 
subscrits al blog!
T’hi apuntes?

Subscriu-te aquí!

El blog de la Fundació 
Any 2017

Entre els articles més destacats d’aquest any 
2017 trobem els dedicats al Mindfulness, 
el Bullying, l’entrevista a Alba Castellví 
sobre “Educar sense cridar”, l’Smartfutsal, 
#elgranrepte i la 3a edició del Cap nen  
s’ofega que creix any rere any.

http://blogfundaciocet10.org/subscriu-te
Subscriu-te aquí!
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