
 
 
 
 
 
 
         
 
  
 

CIATE 
 
Què és CIATE?  
 
Des de l’escola us oferim uns cursos per potenciar, a 
través de l’activitat física, l’autonomia, la responsabilitat i 
totes les eines necessàries per insertar-se en el món 
social i laboral. 
I aquest són els cursos d’iniciació de tècnics d’esports amb 
Certificat d’Assistència Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport.   
 
 
A qui van adreçats?  
 
Els nostres alumnes són joves de 16 a 20 anys que 
necessitin canalitzar a través de l’esport les seves 
capacitats físiques, afectives i socials. 
 

 
Què pretenem?  
 
� Proporcionar una formació bàsica per a la realització 

d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar.     
� Ser una escola referent en la formació de tècnics 

esportius de nois/es amb transtorns de conducte.     
    

� Desenvolupar al màxim les capacitats dels alumnes.     
    

� Obtenir el major desenvolupament personal i 
d’autoestima.     

    

� Facilitar la seva incorporació a la vida activa en el món 
adult, laboral i social.     

 
Objectius.  
 

Entitat col·laboradora  



� Prevenir futurs comportaments de risc.     
    

� Reconduir-los cap a l’esport i així allunyar-los de 
possibles conductes disocials.     

 
� Fomentar l’autoestima.     

    

� Fer-los sentir útils i responsables.     
    

� Conèixer les nocions bàsiques per treballar amb 
diferents grups lúdics i esportius.     

 
 
Què fem?   
Impartim quatre tipus diferent de Formació. 
 

- Jocs i esports en edat escolar  
- Activitats físiques de lleure per la gent gran  
- Gestió i organització de petites entitats esportives.  
- Activitats fisicoesportives en instal·lacions 

esportives convencionals.  
 
 
 
Com ho fem?  
 
Les classes s’imparteixen en les instal·lacions de l’escola 
Lèxia, el CEEB i el velòdrom. 
 
Sortida laboral.  
 
� Auxiliar de monitor esportiu.     
� Auxiliar de dinamitzador de grups.     
� Auxiliar d’activitats lúdiques.     
� Auxiliar d’activitats aquàtiques.     
� Preparació i conducció de sessions senzilles, tant 

individuals com en grup.     
 
Totes aquestes tasques es fan sempre sota la supervisió 
d’un responsable amb una titulació superior. 
 
 

 

 



 
Qui col·labora amb nosaltres?  
 

- CEEB (CONSELL ESCOLAR ESPORTIU DE 
BARCELONA) 

- Ajuntament de Gràcia 

- Escola Catalana de l’Esport   
- Acció CATACRAC   
- IPP   
- AMPA Lexia   
- Associació ENCERT   
- Ajuntament de Granollers   
- Ajuntament de Parets del Vallés   
- Handbol Granollers   
- Ràdio Marca   
- Escola de formació de L’ACELLEC  


