CONTEXT GEOGRÀFIC DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE CHESTE:
Las tendències actuals de l'esport d'alta competició exigeixen progressivament una més
primerenca detecció de talents i l'obtenció de prematurs rendiments en les màximes categories,
oblidant gran part de la formació acadèmica del jove y restringint-li oportunitats laborals
després de la seua vida esportiva.
Els plans d'especialització esportiva tracten d'evitar aquestes disfuncions relacionades amb la
concepció de formar esportistes sense atendre altres aspectes de la seua formació personal,
acadèmica i social, y es fa un pas avant, integrant ambdues dimensions de la formació integral
de la persona, alhora que es vetla por la promoció d'oportunitats en la seua vida futura, després
de la finalització de la seua carrera esportiva.
Els plans es desenvolupen en el Complex Educatiu de Cheste, situat en un espai natural
pròxim a la localitat de Cheste i en els voltants del Circuit de Velocitat de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo.
El Centro de Tecnificación de Cheste es troba dins del Complex Educatiu de Cheste,
geogràficament es troba en la carretera de València-Cheste s/n, 46380 Cheste (Valencia), amb
telèfon 962525515, fax 962512939 i amb e-mail cmd_val_cve@gva.es.

Té una extensió de 1.500.000 m2, majoritàriament espais verds, on es troben ubicats 40
edificis, instal·lacions esportives, jardins, paranimf i auditori a l'aire lliure amb capacitat per a
5.000 localitats.
En l'actualitat, el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste té en funcionament les
instal·lacions següents:
Instal·lacions generals:
- 5 col·legis-residències: 2 de xiques i 3 de xics
- IES d'ESO i Batxillerat
- 2 menjadors
- Centre sanitari
- 3 cafeteries
Instal·lacions esportives:
- Tatami de karate
- Sala de taekwondo
- Sala de tennis taula
- Sala 1 i sala 2 de musculació
- Sala multiusos triatló
- Sala multiusos atletisme
- Centre de medicina esportiva
- Sala de fisioteràpia
- Camp de futbol amb pista d'atletisme
- Piscina coberta de 25 metres
- Piscina descoberta de 50 metres
- Camp de rugbi d'herba natural
- Camp de beisbol d'herba natural
- Pavelló cobert doble
- 2 gimnasos
El Complex Educatiu de Cheste acull des del curs 1999-2000 els Plans d'Especialització
Esportiva, en el que es combina la formació acadèmica amb la preparació esportiva específica.

El currículum acadèmic, les instal·lacions i els mètodes d'entrenament són alguns dels
elements que han possibilitat la catalogació com a Centre de Tecnificació Esportiva. Així, en
l'apartat educatiu, Cheste compta amb un Institut d'Educació Secundària exclusiu per a
esportistes, que disposen de grups i horaris específics, a més de cinc residències.
Els alumnes que formen part del projecte, i que estan interns en el complex de més d'un milió i
mig de metres quadrats, reben beques acadèmic-esportives, ja que són triats amb tots dos
criteris.
En definitiva, es tracta d'un estil diferent de fer esport en el qual l'objectiu deixa de ser el mer
resultat esportiu, passant a ser la consecució de bons esportistes amb una formació adequada.
Gràcies a l'estreta col·laboració entre els diferents departaments de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport junt amb les federacions esportives que participen en el projecte, els Plans
d'Especialització Esportiva s'han consolidat com una de les principals actuacions del Complex
Educatiu de Cheste.

