
 
 

PROJECTE ESPORTIU DEL IES SERPIS 
 
 

Aquest projecte suposa una millora en l’oferta d’activitats físiques i esportives           
extraescolars del centre, ja que proporciona una estructura organitzada d’activitats que           
arreplega i defineix objectius, metodologia, desenvolupament competencial i avaluació,         
donant una visió de centre més clara i compacta.  
Amb aquest projecte s’aconsegueix una millora organitzativa i al mateix temps s’accentua            
el caràcter educatiu de l’activitat física i esportiva. 
El Projecte Esportiu del centre és un instrument dinàmic i amb projecció de futur que               
garanteix que totes les activitats físiques i esportives que fa el nostre alumnat en les               
instal·lacions del centre i fora de l’horari escolar tenen un caràcter eminentment educatiu             
en correspondència amb els valors fonamentals que s’arrepleguen en el MARCO           
NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR. 
 
 

Es pretén incrementar la motivació de l’alumnat i el seu interés per la pràctica              
esportiva, intentant promoure al mateix temps estils de vida saludables i una educació en              
valors basada en la igualtat d’oportunitats, igualtat de gènere i una educació per a la               
ciutadania, aprofitant els valors transmesos per la institució escolar i l’esport per            
aconseguir ciutadans responsables i actius, respectuosos de sí mateix i del seus            
conciutadans, amb l’objectiu d’evitar pràctiques no socials, com ara, racisme, violència de            
gènere, assetjament.... 
 
Valors com el respecte a les normes i a les persones, la responsabilitat, la cortesia, saber                
guanyar i perdre, humilitat, disciplina, perseverànça, autoestima, paciència, autocontrol,         
tolerància, amistat, la pràctica de l’esport en equip en definitiva, contribuiran sens dubte a              
una millora de la convivència. 
 
 

El nostre projecte esportiu de centre segueix les orientacions que marquen les            
successives ordres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en matèria de bases             
reguladores per a la concessió d’ajudes a centres educatius destinades a la realització de              
projectes esportius de centre que promouen l’activitat física i l’esport. 
 
El Projecte Esportiu de Centre està integrat en el Projecte Educatiu de Centre (PEC),              
que dóna coherència a tota l’acció educativa que s’ofereix. La línia pedagògica del centre              
té, d’aquesta manera, continuïtat més enllà de l’horari lectiu. 
Forma part de la Programació General Anual (PGA), on s’arrepleguen els objectius a             
aconseguir, les activitats i la seua temporalització, els recursos necessaris els           
procediments d’actuació i organització de les persones implicades en les activitats           
esportives (professionals externs, professorat, famílies, entitats col·laboradores,       
institucions, alumnat…) i els mecanismes necessaris per a la seua avaluació. 
 
 



L’IES SERPIS ha rebut successivament des del curs escolar 2014-15 el reconeixement 
per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el reconeixement de  

CENTRE PROMOTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT.  


