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1) QUÈ ÉS UN CENTRE CEPAFE?
Un centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport -CEPAFE- és un centre educatiu no
universitari sostingut amb fons públics (centre públic i centre privat concertat) que imparteix
Educació Primària i/o Educació Secundària Obligatòria, realitza un projecte d'esport, activitat física
i salut -PEAFS- en el curs acadèmic i està reconegut per la Generalitat.

2) QUÈ ÉS UN PROJECTE PEAFS?
El projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- és el document marc en què es recullen la
filosofia, els objectius, els plans, les actuacions i les activitats per a la promoció de l'activitat física i
l'esport. L'objectiu del projecte és formar en hàbits saludables i educació en valors, i es realitza al
centre educatiu, tant a les seues instal·lacions com fora d'aquestes.
Per a això, ha d'anar associat al projecte educatiu del centre i a la programació general
anual per tal de donar coherència a l'acció educativa, i ha d'aconseguir el consens de tota la
comunitat educativa implicada: consell escolar, equip directiu, claustre del professorat, AMPA,
famílies i entorn local. Així mateix, haurà d'acollir-se i adherir-se al Marc nacional de l'activitat
física i l'esport en edat escolar.
Des d'un punt de vista interdisciplinar, les temàtiques dels programes a desenvolupar han
de referir-se, entre altres, a les següents àrees: salut, recreació, competició, igualtat de gènere,
convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família, medi ambient, etc.

3) QUI COORDINA EL PROJECTE PEAFS?
La persona que coordina l'àrea d’esport, activitat física i salut del centre (coordinació
PEAFS) és l'encarregada de dinamitzar l'activitat física i l'esport dels alumnes del centre. La seua
missió és orientar, planificar i executar el projecte d'esport, activitat física i salut, i actuar com a
nexe entre l'activitat esportiva lectiva i extralectiva.
Podrà ser professor o professora del centre, i, preferentment, de l'especialitat d'Educació
Física, o personal extern amb la titulació adequada necessària per a impartir les activitats, que
estaran en funció de la corresponent etapa educativa.

4) QUÈ CAL FER PER A SER UN CENTRE CEPAFE?
Cal tindre en el centre un projecte PEAFS que promoga l'activitat física, l’esport i la salut,
aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre i integrat en el projecte educatiu d’aquest i en la
seua programació general anual, i presentar-lo.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoca anualment subvencions per a la
realització de Projectes d'Esport, Activitat Física i Salut -PEAFS-, per a les quals es pot presentar la
sol·licitud corresponent.
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Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts per la Generalitat com a centre
educatiu promotor de l’activitat física i l’esport (CEPAFE).
PROCEDIMENT de sol·licitud de subvencions i assignacions econòmiques a centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la
realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte
educatiu de centre.
La sol·licitud es realitza exclusivament de manera telemàtica i s'adjuntarà la informació i la
documentació corresponents mitjançant els models disponibles en la pàgina web
<http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/ayudas-a-centros-educativos-promotores-de-laactividad-fisica-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana,>, entre la qual destaca:
a) Projecte PEAFS de centre que promoga l'activitat física i l'esport en el curs escolar
corresponent i que continga detalladament, entre d’altres, els aspectes següents:
➔ Denominació del centre educatiu. CIF.
➔ Coordinació del PEAFS.
➔ Justificació i objectius.
➔ Metodologia, seguiment i avaluació.
➔ Pla d'activitats físiques i/o esportives previstes, calendari i nombre d’hores.
➔ Instal·lacions previstes, equipament esportiu i material disponible.
➔ Recursos humans. Grau d'implicació dels membres de la comunitat educativa.
➔ Titulacions acadèmiques.
➔ Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris.
➔ Mesures de difusió.
➔ Relacions amb altres entitats de l'entorn que ajuden en l'oferta esportiva.
➔ Característiques dels alumnes i participació.
➔ Participació en jocs esportius i/o en la campanya “A la Mar”.
b) Certificat del secretari o secretària del centre, amb el vistiplau del director o la directora,
en què conste:
– Que les activitats fisicoesportives que es relacionen en el projecte PEAFS del centre es
realitzaran en horari no lectiu, i que el centre cedirà l'espai físic i la infraestructura requerits per a
fer-les.
– Que el projecte PEAFS s'acull i s’adhereix al Marc nacional de l'activitat física i l'esport en
edat escolar.
– Que el projecte PEAFS ha sigut aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre, i està
integrat en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.
La vigència del reconeixement com a Centre Educatiu Promotor de l'Activitat física i l'Esport
-CEPAFE- és anual per curs escolar, i es pot renovar amb la concessió de la subvenció per al
projecte PEAFS del curs següent.
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5) QUINS AVANTATGES TÉ SER UN CENTRE CEPAFE?
5.1. Ajuda econòmica

a) Assignació per despeses extraordinàries de funcionament dels centres docents públics
de titularitat de la Generalitat.
b) Subvenció a centres docents privats concertats.

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

Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts com a centre educatiu
promotor de l’activitat física i l’esport -CEPAFE-, d'acord amb l'article 34 de la Llei 2/2011, de 22 de
març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.
Anualment, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport lliurarà a cada centre un diploma
acreditatiu en un acte de reconeixement als centres CEPAFE.

5.3. Reconeixement de formació permanent del professorat del centre

El projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- es reconeixerà amb un màxim de quatrecentes hores de formació permanent, que es repartiran entre les persones que participen en el
projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i
registre de les activitats formatives, o de la norma que la substituïsca.
A cada docent que hi participe se li reconeixerà un màxim de seixanta hores i un mínim de
quinze hores. La suma de les hores de totes les persones que hi participen no podrà superar el
màxim de duració del projecte, excepte en el cas que totes tinguen assignats el mínim d'hores.
A la persona que coordine l’àrea d'esport, activitat física i salut del centre que siga docent,
se li reconeixerà aquesta funció amb seixanta hores de coordinació del projecte.
Els certificats seran expedits pel Servei de Formació del Professorat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, una vegada acabat el projecte PEAFS del curs escolar corresponent.

5.4. Participació en uns altres programes

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport té en consideració prioritària els centres CEPAFE
davant de qualsevol actuació o programa en centres escolars relacionats amb l'esport, l’activitat
física i la salut, que li són proposats per iniciativa pública o privada.
Actualment poden participar en programes propis exclusius de la Generalitat per a centres
CEPAFE: “Esport a l’escola” (per a cinqué i sisé d’Educació Primària i primer i segon d’Educació
Secundària Obligatòria), i “Esport a l’escola +1 h EF” (per a tercer i quart d’Educació Primària) i Aula
Ciclista (per a cinqué i sisé d’Educació Primària i primer i segon d’ESO), que es desenvolupen
conjuntament amb les federacions esportives.
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6) PROGRAMES ACTUALS GVA PER A CENTRES CEPAFE
Els programes propis de la Generalitat per a centres CEPAFE, que han de sol·licitar a cada
federació esportiva per a participar en el seu corresponent són, actualment:

6.1. “Esport a l’escola”
“ESPORT A L'ESCOLA” és un programa de la Generalitat que les federacions esportives
desenvolupen als centres CEPAFE en cinqué i sisé d'Educació Primària i en primer i segon
d’Educació Secundària Obligatòria, en algunes modalitats esportives.
La finalitat del programa “Esport a l’escola” és, a través d'unitats didàctiques amb sessions
teoricopràctiques realitzades durant l'horari de la classe d'Educació Física, fomentar la pràctica de
l'activitat física i el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, i formar
en hàbits saludables i educació en valors.
Cada unitat didàctica consta de sis sessions que es realitzaran en cada centre educatiu, al
qual es desplaçarà un tècnic o tècnica esportiu amb titulació, a proposta de la federació, per a
impartir-les en estreta col·laboració i coordinació amb el professor o professora d'Educació Física
del centre.
Un mateix centre no pot tindre més de dos anys seguits la mateixa modalitat esportiva. I
tampoc pot desenvolupar més de tres esports en el mateix curs escolar.

6.2. “Esport a l’escola + 1 EF”
El programa "ESPORT A ’L’ESCOLA +1h EF" és un nou projecte impulsat per la Fundació
Trinidad Alfonso, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que té com a
objectiu incrementar la càrrega horària destinada a l'àrea d'Educació Física en Educació Primària i
fomentar la pràctica de l'activitat física i de l'esport en els centres educatius CEPAFE.
Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són les encarregades de
desenvolupar aquest programa adreçat a tot l'alumnat de tercer i quart d'Educació Primària. El
programa consta de dotze sessions de cada esport.
És requisit indispensable executar aquest programa dins del període lectiu de lliure
disposició que, pel Decret 88/2017, s'atorga al centre, però no es pot utilitzar cap de les dues
sessions corresponents a l'assignatura d'Educació Física. El centre CEPAFE que ja dispose de tres
sessions d'Educació Física també pot participar en el programa.
Les setze federacions esportives que actualment participen en tots dos programes
d’“Esport a l’escola” són: atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, esgrima, hoquei, judo,
orientació, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, triatló, voleibol i esports adaptats.
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6.3. “Aula Ciclista”
El programa “AULA CICLISTA” és un projecte d’innovació educativa que té com a objectiu
fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació del ciclisme en l’àmbit escolar,
fomentar l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible i formar en hàbits saludables i
educació en valors.
Es realitza prioritzant-se l’existència d’un club ciclista local en el municipi, i va dirigit a
alumnes que cursen 5é i 6é d’Educació Primària i 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria.
L'activitat es desenvolupa, a més d’una sessió prèvia d’informació al professorat, mitjançant
unitats didàctiques amb sessions teòricopràctiques, desenvolupades durant l'horari lectiu. Cada
unitat didàctica consta de dues sessions. Una primera en què l'alumnat rep formació sobre vida
saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport. I una segona amb exercicis
pràctics de l'ús de la bicicleta recorrent un circuit urbà on l'alumnat s'enfronta a situacions
quotidianes per a dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta. A més d’activitats
formatives i transversals.
Les bicicletes i el material necessari per al desenvolupament del programa es aportat per la
federació de ciclisme.

7) NORMATIVA
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat
Valenciana (específicament, els articles 18 i 34).
- ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a
centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la
realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte
educatiu del centre (DOGV núm. 8076, de 4 de juliol de 2017).
- Resolución convocatoria anual curso 2019/2020: RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019,
del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a
centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la
realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte
educatiu del centre en el curs 2019-2020. (DOGV n.º 8695 de 14/11/2019).
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8) DOCUMENTS I INFORMACIÓ
 CEPAFE: http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/peafs-proyectos-deportivos-en-centroescolar-cepafe
 PEAFS: http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/ayudas-a-centros-educativospromotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/promocion
Direccions territorials CEICE
Secció d'Activitat Física i Esport d'Alacant. Av. Aguilera, 1-2a. 03007 Alacant
Tel.: 965 938 341. Correu electrònic: <dep.ali_dgd@gva.es>
Secció d'Activitat Física i Esport de Castelló. Av. del Mar, 23. 12003 Castelló
Tel.: 964 333 807. Correu electrònic: <dep.cas_dgd@gva.es>
Secció d'Activitat Física i Esport de València. C/ Gregori Gea, 14. 46009 València
Tel.: 961 271 432. Correu electrònic: <dep.val_dgd@gva.es>
Direcció General d'Esport
Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física. Av. Campanar, 32. 46015 València
Tel.: 961 970 893. Correu electrònic: <promocion_dgd@gva.es>
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