
 Què hem fet 
al 2015?



Fa més de 
vint 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. 

Integrar, formar i fer 
créixer amb l’esport i el 
lleure
 
El nostre projecte camina des de l’any 1994. Fa més de vint anys 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. 
 
Quan vam començar érem joves inexperts amb una gran motivació i 
avui treballem amb més de 8.000 nens i nenes. 

Dins de l’esport i el lleure promocionem 19 disciplines esportives 
diferents conjuntament amb les AMPA i amb els centres educatius, on 
organitzem l’activitat esportiva fora de l’horari lectiu del centre. 

A més, també com a pas i continuació d’aquesta etapa, tenim 6 
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 tenim un altre important pilar. La formació s’ocupa de formar 
monitors i monitores en el lleure, així com en diferents disciplines 
esportives. 

Un altre eix central dins la Fundació CET10 és el projecte Cap 
Infant Sense Esport, que estem desenvolupant des de fa tres anys 
i que consta de tres línies: 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 2015.

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. 
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/ Respecte 
/ Cooperació 
/ Igualtat d’oportunitats 
/ Creixement i 
desenvolupament 
/ Professionalitat i il·lusió
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Coneix l’equip de la 
Fundació CET10
Tres-cents 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 CET 10 les persones són el més 
important. 

LA IMPORTÀNCIA 
DE LES PERSONES

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 

Directora d’Esport 
i Lleure

Coordinadors/es 
pedagògics/ògiques

Coordinadors/es 
pedagògics/ògiques

Claustre docentCoordinadors/es 
d’escoles i/o 
instal·lacions

Monitors/es 
d’esport i/o lleure 
i/o esdeveniments

Equip educatiu de 
Cap infant sense 

esport

Entrenadors/es 
de seccions 
esportives

Responsables de 
Seccions esportives

Directora de 
Formació i 

qualitat

Director de la 
Fundació



ESCOLES I INSTITUTS

Districte de 
Sant Martí

22 escoles i instituts al 
Districte de Sant Martí

Badalona

Santa Coloma 
de Gramenet

L’Hospitalet 
de Llobregat
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Districte de 
Sant Andreu



Hem treballat per millorar els 
nostres serveis així com per 
organitzar esdeveniments i activitats 
complementàries. 
El balanç és molt positiu. 

Què 
hem fet 
al llarg 
de l’any 
2015  ?



4.800 
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 
(escoles) 

projectes escolars

71 
equips de competició 

55 de futbol sala i 16 de bàsquet

Esport escolar 
L’any 2015 en xifres

300 

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



301 

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

Trampolí)

21 

equips de 
competició

15 de futbol sala 
i 6 de bàsquet

Seccions esportives
L’any 2015 en xifres

70 

participants 
d’esports 

individuals
Patinatge artístic 14
Gimnàstica rítmica 28

Trampolí 10
Tennis 18

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: 
Alberto Puerto

+ info de les
seccions (clica
aquí)

http://blogfundaciocet10.org/actualitat/els-exits-de-les-6-seccions-esportives-de-la-fundacio-cet-10
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/els-exits-de-les-6-seccions-esportives-de-la-fundacio-cet-10
http://blogfundaciocet10.org/actualitat/els-exits-de-les-6-seccions-esportives-de-la-fundacio-cet-10


Responsabilitat i 
compromís envers 
la societat 

El lleure 
L’any 2015 en xifres

  3  Lleure

Aquest estiu la Fundació CET10 ha tingut al 
seu càrrec més de 10.000 inscripcions en els 
19 campus i casals d’estiu que ha organitzat 
a Barcelona. Això ha suposat un increment 
del 15% d’inscripcions respecte l’estiu 
2014. 

Entre aquests 19 projectes de lleure entre 
casals i campus destaquen els Campus 
Olímpia del CEM Bogatell, CEM Bac de 
Roda i CEM Olímpia. 

També cal subratllar el Campus Olímpia CEM 
Marbella que ha comptat amb 1.800 nens i 
nenes, el del Centre d’Estudis Montseny i el 
d’Artòs Sports Club que han ajudat els nens a 
aprofundir en la tècnica de l’esport que més 
els agrada. 

Hem creat projectes especials com el Viu i 
Actiu en què s’ha seguit la línia pedagògica 
de l’escola que aposta per una educació 
viva en la qual treballen a partir d’ambients i 
mitjançant assemblea, i també el Casal sobre 
els Superherois, que va plantejar un centre 
d’interès en què els infants van passant per 
diferents “acadèmies” on treballen diferents 
aptituds i habilitat socials per ser millors fins 
a convertir-se en superherois. És un casal que 
treballa tant l’autoestima com els valors.

10.282 
inscripcions

7 0 
patis oberts

(IMEB)

280 

monitors/es treballant
19 

projectes realitzats

924 
ajuts a les famílies 

gestionats

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 70 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.

Ei, que sortim 
a la tele! 
Clica aquí

Programa Connexió Barcelona 
de BTV Visita el Casal d’Estiu 
de l’Escola Pere IV Ser un super 
heroi (min 00:00 i 05:47)

Programa Catakrac de BTV. 
25/7/15 Visita del Casal d’Estiu 
CEM Olímpia (min 07:25)

Programa Connexió Barcelona 
de BTV Visita el Campus de la 
Mar Bella

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/40462/
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/40462/
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/40462/
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/40462/
http://www.btv.cat/alacarta/catakrac/41292
http://www.btv.cat/alacarta/catakrac/41292
http://www.btv.cat/alacarta/catakrac/41292
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=OfA5Uf4iURQ
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=OfA5Uf4iURQ
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=OfA5Uf4iURQ


Formació 
L’any 2015 en xifres

Un nen/a no és 
una ampolla que 
cal omplir, sino 
un foc que cal 
encendre 

Michel de 
Montaigne

350 
becats o amb 

ajuts econòmics

218 

entitats amb convenis 
de pràctiques

18 
docents

 4  Formació

El Centre de Formació CET10 
desenvolupa formació en els àmbits 
de l’esport i el lleure educatiu. Ofereix 
cursos bàsics i d’aprofundiment, tant 
per a persones  en actiu laboralment o 
en recerca de feina, així com formació 
a mida per a entitats, empreses i 
administració pública.

Tanmateix, col·laborem en la 
planificació i desenvolupament dels 
plans de formació interna de tot el 
personal de l’entitat.

Gestió de la qualitat 

El Centre de Formació CET10 
està certificat amb la norma ISO 
9001:2008 per l’empresa Bureau 
Veritas. Els processos auditats 
garanteixen la qualitat  de la formació 
realitzada així com  els processos 
estratègics i de suport de Recursos 
Humans, Sistemes, Comunicació i 
Màrqueting i Administració.

34
cursos

2.800 
hores 

921 
alumnes formats

11 
cursos de formació 

contínua
250 alumnes formats

Respecte



Igualtat 
d’oportunitats

Cap infant sense esport
Any 2015

5.1. Projecte Besòs, un 
punt de llum en un barri 
desafavorit. L’esport 
com a eina d’integració
“Tardes educatives” en què l’esport 
constitueix l’eina clau per afavorir la 
integració social dels infants, gràcies 
al tractament que amb l’activitat física 
proposada es pot fer de la diversitat 
cultural que es converteix en un fet 
enriquidor. 5.2. Acord amb 

Aprenem, una associació 
per a la inclusió de les 
persones amb trastorn 
de l’espectre autista 
Durant el curs 2015 la Fundació CET10 va 
signar un acord amb Aprenem, la associació 
per a la inclusió de les persones amb 
trastorn de l’espectre autista. Des d’aquest 
acord 5 nens i nenes amb aquest trastorn 
es van iniciar en el pàdel i realitzen, en 
molts casos per primera vegada, una 
activitat extraescolar.

5.3. Acord Fundació 
CET10 i l’Escola Lexia 
El mes de novembre del 2015 la Fundació 
Cet 10 va signar un acord amb l’Escola 
Lexia, un centre concertat especialitzat 
per a nois i noies amb necessitats 
educatives (NEE). Fruit d’aquesta 
cooperació amb l’Escola Lexia s’ofereix 
a joves amb discapacitat, la formació del 
curs de monitor d’educació en el lleure 
adaptat i exclusiu per a joves que tenen 
discapacitat, que els capacita per exercir 
com a monitoratge de suport. 

Destacats a premsa (clica aquí)

Emissió en el Programa Catackrac de 
BTV el 28 de novembre (min 23:35)

La figura del monitor d’inclusió en el 
Casal d’Estiu a l’Escola La Maquinista 
(min 28:01)

La Vanguardia: La Fundación CET10 
implementa un proyecto de deporte 
en escuelas del Besòs

  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

https://www.youtube.com/watch?v=nJ6Te7rXdKg
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6Te7rXdKg
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/41239/
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/41239/
http://www.lavanguardia.com/deportes/20151023/54437417382/la-fundacion-cet10-implementa-un-proyecto-de-deporte-en-escuelas-del-besos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20151023/54437417382/la-fundacion-cet10-implementa-un-proyecto-de-deporte-en-escuelas-del-besos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20151023/54437417382/la-fundacion-cet10-implementa-un-proyecto-de-deporte-en-escuelas-del-besos.html


Cap infant sense esport
Any 2015 Continuem!

5.4.Campanya Cap Nen 
S’ofega 
Coincidint amb l’inici de l’estiu, el 20 de 
juny la Fundació CET10 dóna el tret de 
sortida a la campanya Cap Nen S’ofega per 
contribuir a prevenir els ofegaments, la 
segona causa de mort infantil per accident 
després dels accidents de trànsit. 

Dins d’aquesta campanya, es va buscar 
el suport d’esportistes d’èlit com Iñaki 
Aguilar, Ona Carbonell i Jennifer Pareja 
i es va organitzar una jornada de 
conscienciació i consells preventius al 
CEM Maresme al llarg de la qual un expert 
va fer una xerrada amb els pares i mares 
interessats que també van assistir a una 
sessió pràctica de salvament. 

5.5.Tenen dret a Somriure 

La Fundació CET10 va convidar a moure’s 
a favor dels nens i nenes refugiats i va 
organitzar un esdeveniment esportiu solidari 
a favor seu donant els diners recaptats a 
Save The Children per contribuir a millorar 
la qualitat de vida de les víctimes d’aquesta 
situació d’emergència. 

L’acte es va celebrar el 25 de novembre i 
nens i nenes amb les seves famílies van 
participar-hi ballant Zumba al Centre Esportiu 
Bac de Roda de Cet 10. 

També hi va haver activitats lúdiques per als 
nens. 

5.6.Torneig Solidari de 
Futbol Sala Cap Infant 
Sense Esport 
La Fundació CET10, amb la col·laboració del 
club de futbol sala Altético Rosario Central 
de Catalunya, va organitzar el I Torneig 
de Futbol Sala amb una finalitat solidària, 
per contribuir al fet que els nens i nenes 
més desafavorits poguessin gaudir d’una 
joguina com a regal el dia de Reis. 

5.7.Infants en moviment 
a l’escola: un estudi 
sobre l’obesitat infantil  

Aquest projecte té l’objectiu de detectar i 
prevenir el sobrepès i l’obesitat infantil.

Des de l’escola s’ofereixen als pares 
i mares unes maletes pedagògiques 
que contenen diferents activitats, 
com xerrades, sortides i activitats 
esportives dirigides a inculcar uns hàbits 
saludables. Les activitats es realitzen 
amb l’assessorament i col·laboració de la 
Universitat de Barcelona.

Llegeix tot l’estudi al nostre
blog (clica aquí)

Criatures Ara: Jornada de prevenció 
contra els ofegaments infantils

BTV notícies: Campanya per prevenir els 
ofegaments infantils a platges i piscines

BTV notícies: Tenen dret a somriure (min 22:06)

Ara criatures: Lluita contra l’obesitat

BTV notícies: El I torneig cap infant sense esport
regala joguines als nens de Sant Martí

Destacats a premsa (clica aquí)

http://blogfundaciocet10.org/nutricio-
http://criatures.ara.cat/blog/2015/06/18/jornada-de-prevencio-contra-els-ofegaments-infantils/
http://criatures.ara.cat/blog/2015/06/18/jornada-de-prevencio-contra-els-ofegaments-infantils/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/06/20/cap-nen-ofega-fundacio-cet10-cem-maresme/#.VYbIhPI0W_Q.mailto
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/06/20/cap-nen-ofega-fundacio-cet10-cem-maresme/#.VYbIhPI0W_Q.mailto
http://www.btv.cat/alacarta/btv-noticies-migdia/42513
http://www.ara.cat/suplements/criatures/lluita-contra-lobesitat_0_1433856616.html
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/01/02/el-i-torneig-cap-infant-sense-esport-regala-joguines-als-nens-de-sant-marti/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/01/02/el-i-torneig-cap-infant-sense-esport-regala-joguines-als-nens-de-sant-marti/


 6  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 
càtering.

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. 

Menjar ecològic 
i aliments de 
proximitat, una 
nova tendència 
dels menjadors 
escolars

Llegeix + aquí

Gemma Ros, 
creadora del 
mètode Menjar 
bé per créixer 
millor

Llegeix + aquí

Menjadors 
escolars: un 
espai per 
educar

Llegeix + aquí

Tornada a l’escola: 
Com adaptar-se al 
menjador escolar

Llegeix + aquí

Serveis escolars 
Any 2015

Som el que mengem, 
però el que mengem 
ens pot ajudar a ser 
molt més del que som

Alice May Brock

http://blogfundaciocet10.org/nutricio-i-salut/menjar-ecologic-i-aliments-de-proximitat-una-nova-tendencia-dels-menjadors-escolars
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 7  El blog de la 
Fundació CET10

En el mes de maig del 2015 es va crear el 
Blog de la Fundació CET10 amb l’objectiu de 
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. 

Subscriu-te aquí!

El blog de la Fundació 
Any 2015

“L’equip de la Fundació CET10 treballa per aconseguir una educació 
en el lleure de qualitat que possibiliti el màxim de vivències personals, 
oportunitats d’enriquiment i sigui una ocasió per créixer en l’àmbit integral”

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