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1) QUÈ ÉS UN CENTRE CEPAFE?
Un centre educatu promotor de l'actvitat fíica i l'eíport -CEPAFEE- sí un centre educatu no
univeríitari íoítnnut amb foní públicí (centre públic i centre privat concertat) que imparteix
Educació Primària i/o Educació Secundària Oblinatòria, realitza un projecte d'eíport, actvitat fíica
i íalut -PEAFES- en el curí acadèmic i eítà reconenut per la Generalitat.

2) QUÈ ÉS UN PROJECTE PEAFS?
El projecte d'eíport, actvitat fíica i íalut -PEAFES- sí el document marc en què eí recullen la
floíofa, elí objectuí, elí planí, leí actuacioní i leí actvitatí per a la promoció de l'actvitat fíica i
l'eíport. L'objectu del projecte sí formar en hàbití íaludableí i educació en valorí, i eí realitza al
centre educatu, tant a leí íeueí inítal·lacioní com fora d'aqueíteí.
Per a això, ha d'anar aííociat al projecte educatu del centre i a la pronramació neneral
anual per tal de donar coherència a l'acció educatva, i ha d'aconíenuir el coníení de tota la
comunitat educatva implicada: coníell eícolar, equip directu, clauítre del profeííorat, AMPA,
famílieí i entorn local. Així mateix, haurà d'acollir-íe i adherir-íe al Marc nacional de l'actvitat
fíica i l'eíport en edat eícolar.

3) QUI COORDINA EL PROJECTE PEAFS?
La períona que coordina l'àrea d’eíport, actvitat fíica i íalut del centre (coordinació
PEAFES) sí l'encarrenada de dinamitzar l'actvitat fíica i l'eíport delí alumneí del centre. La íeua
miííió sí orientar, planifcar i executar el projecte d'eíport, actvitat fíica i íalut, i actuar com a
nexe entre l'actvitat eíportva lectva i extralectva.
Podrà íer profeííor o profeííora del centre, i, preferentment, de l'eípecialitat d'Educació
FEííica, o períonal extern amb la ttulació adequada neceííària per a impartr leí actvitatí, que
eítaran en funció de la correíponent etapa educatva.

4) QUÈ CAL FER PER A SER UN CENTRE CEPAFE?
Cal tndre en el centre un projecte PEAFES que promona l'actvitat fíica, l’eíport i la íalut,
aprovat pel clauítre i pel coníell eícolar del centre i intenrat en el projecte educatu d’aqueít i en la
íeua pronramació neneral anual, i preíentar-lo.
La Coníelleria d'Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport convoca anualment íubvencioní per
a la realització de projecteí d'eíport, actvitat fíica i íalut -PEAFES-, per a leí qualí eí pot preíentar
la íol·licitud correíponent.
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Elí centreí benefciarií de leí íubvencioní íeran reconenutí per la Generalitat com a centre
educatu promotor de l’actvitat fíica i l’eíport (CEPAFEE).
PROCEDIMENT de íol·licitud de íubvencioní i aííinnacioní econòmiqueí a centreí
educatuí no univeríitarií íoítnnutí amb foní públicí de la Comunitat Valenciana, per a la
realització de projecteí d'eíport, actvitat fíica i íalut (PEAFES) que eítnuen intenratí en el projecte
educatu de centre.
A la íol·licitud í'adjuntarà la informació i la documentació correíponentí mitjançant elí
modelí diíponibleí en la pànina web <http://www.ceice.nva.eí/ca/web/deporte/auudaí-a-centroíeducatvoí-promotoreí-de-la-actvidad-fíica-u-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana,>,
entre la qual deítaca:
a) Projecte PEAFES de centre que promona l'actvitat fíica i l'eíport en el curí eícolar
correíponent i que contnna detalladament, entre d’altreí, elí aípecteí íenüentí:
➔ Denominació del centre educatu. CIFE.
➔ Coordinació del PEAFES.
➔ Juítfcació i objectuí.
➔ Metodolonia, íenuiment i avaluació.
➔ Pla d'actvitatí fíiqueí i/o eíportveí previíteí, calendari i nombre d’horeí.
➔ Inítal·lacioní previíteí, equipament eíportu i material diíponible.
➔ Recuríoí humaní. Grau d'implicació delí membreí de la comunitat educatva.
➔ Titulacioní acadèmiqueí.
➔ Preííupoít detallat d'innreííoí, deípeíeí i recuríoí neceííarií.
➔ Meíureí de difuíió.
➔ Relacioní amb altreí enttatí de l'entorn que ajuden en l'oferta eíportva.
➔ Caracteríítqueí delí alumneí i partcipació.
➔ Partcipació en jocí eíportuí i/o en la campanua AA la Mar..
b) Certfcat del íecretari o íecretària del centre, amb el viítplau del director o la directora,
en què coníte:
– Que leí actvitatí fíicoeíportveí que eí relacionen en el projecte PEAFES del
centre eí realitzaran en horari no lectu, i que el centre cedirà l'eípai fíic i la infraeítructura
requerití per a fer-leí.
– Que el projecte PEAFES í'acull i í’adhereix al Marc nacional de l'actvitat fíica i
l'eíport en edat eícolar.
– Que el projecte PEAFES ha íinut aprovat pel clauítre i pel coníell eícolar del centre,
i eítà intenrat en el projecte educatu del centre i en la pronramació anual.
La vinència del reconeixement com a centre educatu promotor de l'actvitat fíica i l'eíport
-CEPAFEE- sí anual per curí eícolar, i eí pot renovar amb la conceííió de la íubvenció per al
projecte PEAFES del curí íenüent.
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5) QUINS AVANTATGES TÉ SER UN CENTRE CEPAFE?
5.1. Ajuda econòmica

a) Aííinnació per deípeíeí extraordinàrieí de funcionament delí centreí docentí públicí
de ttularitat de la Generalitat.
b) Subvenció a centreí docentí privatí concertatí.

5.2. Reconeixement com a centre CEPAFE per part de la Generalitat

Elí centreí benefciarií de leí íubvencioní íeran reconenutí com a centre educatu
promotor de l’actvitat fíica i l’eíport -CEPAFEE-, d'acord amb l'artcle 34 de la Llei 2/2011, de 22 de
març, de la Generalitat, de l'eíport i l'actvitat fíica de la Comunitat Valenciana.
Anualment, la Coníelleria d'Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport lliurarà a cada centre un
diploma acreditatu en un acte de reconeixement alí centreí CEPAFEE.

5.3. Reconeixement de formació permanent del professorat del centre

El projecte d'eíport, actvitat fíica i íalut -PEAFES- eí reconeixerà amb un màxim de quatrecenteí horeí de formació permanent, que eí repartran entre leí períoneí que partcipen en el
projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Coníelleria d'Educació, FEormació i
Ocupació, íobre el model de formació permanent del profeííorat i el diííenu, reconeixement i
reniítre de leí actvitatí formatveí, o de la norma que la íubíttuuíca.
A cada docent que hi partcipe íe li reconeixerà un màxim de íeixanta horeí i un mínim de
quinze horeí. La íuma de leí horeí de toteí leí períoneí que hi partcipen no podrà íuperar el
màxim de duració del projecte, excepte en el caí que toteí tnnuen aííinnatí el mínim d'horeí.
A la períona que coordine l’àrea d'eíport, actvitat fíica i íalut del centre que íina docent,
íe li reconeixerà aqueíta funció amb íeixanta horeí de coordinació del projecte.
Elí certfcatí íeran expedití pel Servei de FEormació del Profeííorat de la Coníelleria
d'Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport, una venada acabat el projecte PEAFES del curí eícolar
correíponent.

5.4. Partcipació en uns altres programes

La Coníelleria d'Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport ts en coníideració prioritària elí
centreí CEPAFEE davant de qualíevol actuació o pronrama en centreí eícolarí relacionatí amb
l'eíport, l’actvitat fíica i la íalut, que li íón propoíatí per iniciatva pública o privada.
Actualment poden partcipar en pronrameí propií excluíiuí de la Generalitat per a centreí
CEPAFEE: AEíport a l’eícola. (per a cinqus i íiís d’Educació Primària i primer i íenon d’Educació
Secundària Oblinatòria), i AEíport a l’eícola +1 h EFE. (per a tercer i quart d’Educació Primària).
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6) PROGRAMES ACTUALS GVA PER A CENTRES CEPAFE
Elí pronrameí propií de la Generalitat per a centreí CEPAFEE íón, actualment:

6.1. “Esport a l’escola”
AESPORT A L'ESCOLA. sí un pronrama de la Generalitat que leí federacioní eíportveí
deíenvolupen alí centreí CEPAFEE en cinqus i íiís d'Educació Primària i en primer i íenon
d’Educació Secundària Oblinatòria, en alnuneí modalitatí eíportveí.
La fnalitat del pronrama AEíport a l’eícola. sí, a travsí d'unitatí didàctqueí amb íeííioní
teoricopràctqueí realitzadeí durant l'horari de la claííe d'Educació FEííica, fomentar la pràctca de
l'actvitat fíica i el coneixement i la divulnació de modalitatí eíportveí en l'àmbit eícolar, i formar
en hàbití íaludableí i educació en valorí.
Cada unitat didàctca coníta de íií íeííioní que eí realitzaran en cada centre educatu, al
qual eí deíplaçarà un tècnic o tècnica eíportu amb ttulació, a propoíta de la federació, per a
impartr-leí en eítreta col·laboració i coordinació amb el profeííor o profeííora d'Educació FEííica
del centre.

6.2. “Esport a l’escola + 1 EF”
El pronrama "ESPORT A ’L’ESCOLA +1h EFE" sí un nou projecte impulíat per la FEundació
Trinidad Alfonío, en col·laboració amb la Coníelleria d'Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport, que
ts com a objectu incrementar la càrrena horària deítnada a l'àrea d'Educació FEííica en Educació
Primària i fomentar la pràctca de l'actvitat fíica i de l'eíport en elí centreí educatuí CEPAFEE.
Leí federacioní eíportveí de la Comunitat Valenciana íón leí encarrenadeí de
deíenvolupar aqueít pronrama adreçat a tot l'alumnat de tercer i quart d'Educació Primària. El
pronrama coníta de dotze íeííioní de cada eíport.
Éí requiíit indiípeníable executar aqueít pronrama diní del període lectu de lliure
diípoíició que, pel Decret 88/2017, í'atorna al centre, però no eí pot utlitzar cap de leí dueí
íeííioní correíponentí a l'aííinnatura d'Educació FEííica. El centre CEPAFEE que ja diípoíe de treí
íeííioní d'Educació FEííica tambs pot partcipar en el pronrama.
Leí íetze federacioní eíportveí que actualment partcipen en totí doí pronrameí
d’AEíport a l’eícola. íón: atletíme, eícací, bàdminton, handbol, beiíbol, eínrima, hoquei, judo,
orientació, pàdel, runbi, íalvament i íocorriíme, tenií de taula, triatló, voleibol i eíportí adaptatí.
Elí centreí CEPAFEE han de íol·licitar a cada federació eíportva partcipar en el pronrama
correíponent.
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7) NORMATIVA
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'eíport i l'actvitat fíica de la Comunitat
Valenciana (eípecífcament, elí artcleí 18 i 34).
- ORDRE 25/2017, de 29 de junu , de la Coníelleria Educació, Inveítnació, Cultura i Eíport,
per la qual í'aproven leí baíeí renuladoreí de leí íubvencioní i aííinnacioní econòmiqueí a
centreí educatuí no univeríitarií íoítnnutí amb foní públicí de la Comunitat Valenciana, per a la
realització de projecteí d'eíport, actvitat fíica i íalut (PEAFES) que eítnuen intenratí en el projecte
educatu del centre (DOGV núm. 8076, de 4 de juliol de 2017).
- Reíolución convocatoria anual curío 2018/2019: RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018,
del director neneral d’Eíport, per la qual eí convoquen íubvencioní i aííinnacioní econòmiqueí a
centreí educatuí no univeríitarií íoítnnutí amb foní públicí de la Comunitat Valenciana per a la
realització de projecteí d’eíport, actvitat fíica i íalut (PEAFES) que eítnuen intenratí en el projecte
educatu del centre en el curí 2018-2019. (DOGV n.º 8444 de 14/12/2018).

8) DOCUMENTS I INFORMACIÓ
 CEPAFE: http://www.ceice.nva.eí/ca/web/deporte/peafí-prouectoí-deportvoí-en-centroeícolar-cepafe
 PEAFS: http://www.ceice.nva.eí/ca/web/deporte/auudaí-a-centroí-educatvoípromotoreí-de-la-actvidad-fíica-u-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: http://www.ceice.nva.eí/ca/web/deporte/promocion
Direccions territorials CEICE
Secció d'Actvitat Física i Esport d'Alacantp Av. Anuilera, 1-2a. 03007 Alacant
Tel.: 965 938 341. Correu electrònic: <dep.ali_dnd@nva.eí>
Secció d'Actvitat Física i Esport de Castellóp Av. del Mar, 23. 12003 Caítelló
Tel.: 964 333 807. Correu electrònic: <dep.caí_dnd@nva.eí>
Secció d'Actvitat Física i Esport de València. C/ Grenori Gea, 14. 46009 València
Tel.: 961 271 432. Correu electrònic: <dep.val_dnd@nva.eí>
Direcció General d'Esport
Servei de Promoció de l'Esport i Actvitat Físicap Av. Campanar, 32. 46015 València
Tel.: 961 970 893. Correu electrònic: <promocion_dnd@nva.eí>
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