
ALUMNES XXV OLIMPÍADA  
CIATE a TARRAGONA 

 

“El CIATE per a mi ha sigut un curs on he après coses noves, he millorat unes altres, i he 

conegut a gent molt especial”…”I parlant sobre l’aprenentatge personal, també he de dir 

que he après moltes coses, com primers auxilis, i classes on es parlava sobre temes o valors 

que són útils no només pel món laboral esportiu, si no, per a la vida.” (Agostina). 

 
Així definia una alumna del nostre institut que ha pogut cursar els dos nivells del CIATE (Curs 
d’iniciació a Tècnic d’Esport), el primer nivell (dinamitzadors) i el segon nivell (gestors). 
Aquest estiu alumnes del nostre institut han participat en el curs de formació de Dinamitzadors/es 
d’Esport a l’Escola, un curs de formació específica emmarcat dins del Pla Català d’Esport a 
l’Escola (PCEE). Un curs on han conegut persones de la seva edat de tota Catalunya, sempre 
respectant el protocol de la Covid. 
 
La formació està inclosa dins del conjunt de cursos CIATE (Curs d’Iniciació a Tècnic i Tècnica 
d’Esport) de l’Escola Catalana de l’Esport, té les següents especificitats:  
- S’organitza només un cop a l’any, durant les vacances escolars d’estiu.  
- Es realitza en règim de residència amb pensió completa, ja que la formació va més enllà de 

les hores de classe, cercant les relacions interpersonals entre els dinamitzadors i les 
dinamitzadores.  

- Les places són limitades i l’alumnat que hi pot participar és seleccionat per la persona 
coordinadora del PCEE al centre.  

 
Ser dinamitzador o dinamitzadora aporta una formació específica i personal que el i la jove podrà 
iniciar amb el curs CIATE de Tarragona, un curs on es treballa:  



Ö Valors humans i esportius: tallers que fomenten valors importants en la vida i que 
ajuden a veure com l’esport és una eina útil per a la formació integral de la persona.  

Ö Foment de la salut i la qualitat de vida: conèixer perquè l’esport pot contribuir a 
l’adquisició d’hàbits saludables i és un benefici per a la salut i el benestar.  

Ö Lideratge i treball en equip: com enfrontar-se a un grup, com tractar problemes que 
puguin sorgir, aprendre a motivar i a automotivar-se.  

Ö Elaboració d’un projecte: eines per estructurar i presentar projectes d’esdeveniments i 
activitats, i com fer difusió d’aquestes.  

El curs consta de continguts teòrics i pràctics, que inclouen les següents temàtiques:  

 
Els i les nostres alumnes, inicialment mostraven mica d’inseguretat i avergonyiment ja que no 
coneixien els seus companys i les seves companyes d’aprenentatge. Però aquestes sensacions 
només van durar uns breus minuts. Aquí tenim les seves conclusions un cop acabada la formació: 
 

“Va ser una experiència molt bona que recomano i que repetiria.” (Jana). 

“M’ho vaig passar molt, però que molt bé, i en vaig fer molts, d’amics”…”El CIATE seria un 

lloc al que recomanaria anar a tothom a qui li agradi l’esport perquè aprens moltes coses i 

t’ho passes molt bé.” (Marc). 

“Aquest any ha estat molt diferent a causa de la pandèmia...”...”Hem tingut moltíssimes 

mesures de seguretat i, en quant les activitats esportives, han hagut d’escollir esports en els 

que es pogués respectar la distància de seguretat”...”...espero amb molta il·lusió fer les 

hores de pràctiques i seguir fent voluntariat amb els companys CIATE.” (Marina). 

“Per una banda, he après moltes coses interessants que crec que em podran servir molt a la 

vida. Un altre punt positiu és que les expliquen professors molt motivats que transmeten la 

seva passió pel tema.” (Ivan). 

“Doncs al principi tenia una mica de vergonya però després, al conèixer el grup, ja molt 

bé”....”En definitiva, m’ho vaig passar molt bé i vaig aprendre molt.” (Bioy). 

(Bioy). 

“És una experiència molt guay que m’emporto.” (Alexia). 

“Les classes que em van agradar més van ser les de seguretat, com per exemple a realitzar 

un RCP.” (Marta). 

“Em va agradar molt aquesta experiència, sense cap dubte tornaria a repetir.” (Kely). 
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