
 

Programa Fitjove 
 

L’exercici físic i la prevenció 
 
Practicar exercici físic de forma regular és un dels millors hàbits per a la salut: contribueix al 
benestar físic i psicològic, disminueix el risc de patir malalties, beneficia el rendiment 
acadèmic i les relacions socials, i ajuda a reduir conductes de risc com el consum de 
drogues. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els infants 
i joves d’entre 5 i 17 anys realitzin un mínim de 60 minuts diaris d’activitat físico-esportiva 
moderada o intensa, preferiblement de tipus aeròbica. 
 
A qui s’adreça? 

Nois i noies adolescents entre 16 i 18 anys de zones d’especial vulnerabilitat, preferentment, 
alumnes de centres d’ensenyament del Pla Català d’Esport a l’Escola, especialment aquells i 
aquelles que no fan cap activitat física ni esportiva. 

També a altres joves de la mateixa edat que compleixin els requisits que demana la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quins objectius té? 

1. Oferir un ventall atractiu d’activitats d’exercici físic per adolescents, tenint en compte 
la perspectiva de gènere. 

2. Acompanyar els nois i noies en el pas de l’esport escolar a l’esport comunitari. 
3. Prevenir el consum de drogues i altres conductes de risc entre adolescents. 

 
En què consisteix? 

El programa consta de 2 fases: 

• Fase escolar: sortida didàctica de tot el grup classe, amb el centre d’ensenyament a 
una instal·lació esportiva de fitnes per fer un “tastet” d’activitats dirigides. 

• Fase extraescolar: dues tardes a la setmana d’activitats dirigides pagant una quota 
reduïda (subvencionada per la Generalitat de Catalunya), destinada especialment a 
totes i tots els que no fan cap activitat física ni esportiva. 

Les activitats estan dirigides per personal tècnic esportiu especialitzat i format, i es realitzen 
amb suport musical i material esportiu divers. 

Es preveu que les instal·lacions esportives també ofereixin espais o activitats durant els 
caps de setmana i períodes de vacances.  
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Com participar-hi? 

Els nois i noies que hagin participat a la fase escolar es poden inscriure a la fase 
extraescolar amb la butlleta d’inscripció que se’ls lliura el mateix dia. Si no en disposen 
també la poden demanar a la Fundació Esportsalus (info@esportsalus.org). 

Altres joves que compleixin requisits i accedeixin directament a la fase extraescolar, ho faran 
a través de la mateixa butlleta, acompanyada del full de derivació que els facilitarà el seu 
referent. 

Cal portar la butlleta a la instal·lació esportiva emplenada i signada pel pare, mare o tutor/a 
legal per acabar de formalitzar la inscripció. 

S’haurà de complir amb un mínim d’assistència en la fase extraescolar perquè la Generalitat 
de Catalunya continuï atorgant l’ajuda econòmica. 
 
Té continuïtat? 

Els nois i noies poden inscriure’s al Fitjove des dels 16 fins els 18 anys, sempre i quan es 
mantingui un nombre mínim de participants a cada instal·lació. 
Inscriviu-vos! 

 

Per a més informació:  

Drogues (Canal Salut) 
drogues.gencat.cat 
Esports 
esport.gencat.cat/fitjove 
 
La Generalitat de Catalunya, a través de la Subdirecció General de Drogodependències 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Pla Interdepartamental de Salut a totes les 
Polítiques -PINSAP-) i el Consell Català de l’Esport (Pla Estratègic d’Esport Escolar de 
Catalunya 2013-2020) són els responsables de la gestió i el finançament del programa, 
amb la col·laboració dels ajuntaments. 

La Fundació Esportsalus s’encarrega de la coordinació tècnica en col·laboració amb els 
ajuntaments, els centres d’ensenyament i les instal·lacions esportives. 


