
 

Bases dels programes de seguiment esportiu a Menorca Temporada 2020 - 2021 
 

 

Montse Cardona 
TÈCNICA DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR | DELEGACIÓ DE MENORCA 

BASES DELS PROGRAMES DE 
SEGUIMENT ESPORTIU A 

MENORCA I EIVISSA 

TEMPORADA 2020 - 2021 

 

  



 

Bases dels programes de seguiment esportiu a Menorca Temporada 2020 - 2021 
 

 

 
       Página 2  de 19 

 
 

Índex 
INTRODUCCIÓ .................................................................................... 3 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 2020/2021..................................................... 3 
TEMPORADES ANTERIORS ........................................................................... 3 

CRITERIS .............................................................................................. 5 

CRITERI 1: GRAN CLUB .............................................................................. 5 
CRITERI 2: RANG D’EDAT ........................................................................... 5 
CRITERI 3: PREU/HORA .............................................................................. 5 
CRITERI 4: ORGANIGRAMA ESPORTIU .......................................................... 6 
CRITERI 5: DESTINACIÓ DE L’AJUT ................................................................ 6 
CRITERI 6: PROGRAMA TÈCNIC ................................................................... 7 
CRITERI 7: MEMÒRIA ESPORTIVA ................................................................. 7 
CRITERI 8: MEMÒRIA ECONÒMICA ............................................................. 8 
CRITERI 9: PEDAGOGIA I VALORS ............................................................... 9 

ESTRUCTURA DEL PROJECTE ............................................................. 10 

CRONOGRAMA ............................................................................... 12 

CONCLUSIÓ...................................................................................... 13 

ANNEX 1: .......................................................................................... 14 

COM ES DECIDEIX QUINA QUANTITAT MÀXIMA ES POT DEMANAR? ................ 14 

ANNEX 2: .......................................................................................... 17 

MEMÒRIA ............................................................................................... 17 
PART ESPORTIVA ...................................................................................... 17 
PART ECONÒMICA .................................................................................. 18 

ANNEX 3: .......................................................................................... 19 

SOL·LICITUD DE LA DELEGACIÓ: ................................................................ 19 

 

  



 

Bases dels programes de seguiment esportiu a Menorca Temporada 2020 - 2021 
 

 

 
       Página 3  de 19 

 
 

Introducció 

La Fundació Esport Balear és una entitat sense ànim de lucre que, col·labora amb les 
federacions esportives per promoure la formació i la investigació en l’àmbit esportiu. 

La Fundació té com a objectiu impulsar, planificar i controla l’esport d’elit i d’alt nivell i 
vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes. 

Els darrers anys s’han donat ajudes a les Federacions, que tenen delegació a Menorca 
del seu esport, i que volen participar en el nostre programa de seguiment esportiu.  

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, 
física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i perfeccionament esportiu, 
així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d’una modalitat esportiva 
específica. Aquesta detecció s’aconsegueix amb la planificació de sistemes de control i 
avaluació dels esportistes tenint en compte el calendari de les seves competicions 
principals. 

Aquest projecte de seguiment esportiu va començar a la temporada 2016-2017, per tant 
aquesta serà la cinquena temporada que portarem a terme aquest treball tècnic a l’illa 
de Menorca i com a primer any a l’illa d’Eivissa 

Va començar a causa de la manca d’esportistes Menorquins als CTEIB, en comparació 
amb les altres illes, amb l’objectiu de millorar tècnicament, i que tinguin l’oportunitat 
d’arribar a estudiar a centre de tecnificació esportiu i estiguin en contacte amb 
esportistes del seu nivell. 

 

Objectius del programa 2020/2021 
 Millorar el nivell dels nostres esportistes menorquins 

 Augmentar el nombre d’esportistes menorquins al CTEIB 

 Desenvolupar programes estructurats  

 Realitzar el seguiment dels programes 

Temporades Anteriors 
Cada federació esportiva pot demanar i rebre una ajuda màxima de 2.500 €. 
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En el cas de ser més delegacions que l’import total de l’ajuda pels programes de 
seguiment, com és el cas de la temporada 19/20, que totes les delegacions sumarien un 
total de 27.500 € i el total subvencionat és 25.000 €, s’implementarà una mida per 
decidir quina quantitat d’ajuda es donarà a cada delegació. (Annex 1) 

Una federació, pot optar a més ajudes, sempre que siguin diferents projectes. 

En el cas de Menorca: 

Es dóna el cas especial dels programes de seguiment que reben un altre ajut de la 
Direcció General d’Esports. En aquest cas la federació corresponent podrà fer la 
sol·licitud de les dues ajudes, però la Direcció General d’Esports, reduirà l’ajut 
atorgat per un import equivalent a l’ajut concedit per la Fundació per a l’Esport 
Balear 

En el cas d’Eivissa: 

Aquesta ajuda és incompatible amb l’ajuda dels programes de seguiment esportiu 
que subvenciona el Consell Insular d’Eivissa. 

  

Temporada16/17 

• 15.000€ 

• 6 delegacions 

Temporada 17/18 

• 30.000€ 

• 11 delegacions 

Temporada 18/19 

• 30.000€ 

• 10 delegacions 

Temporada 19/20 

• 25.000€ 

• 11 delegacions 
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Delegat/director 
esportiu: 

• Projecte: (8h) 
 

• 25€/h  

Director esportiu:  

• Per sessió: 
 

• 20€/h  

Tècnics : 

• Per sessió: 
 

• 15€/h 

Generar un sentiment de pertinença 

Cal treballar conjuntament 

Intentar aconseguir la participació de tots els clubs 

Els esportistes són el centre de l’organigrama del club 

Criteris 

Criteri 1: Gran club 
Cada delegació ha de fer extensió el projecte a tots els clubs de l’illa que practiquin la 
seva modalitat esportiva. L’objectiu d’això és unir els esforços per arribar a la creació 
d’un “gran club”. 

En un club esportiu, les persones més importants són els 

esportistes. No ho són pas els membres de la junta 

directiva, ni els entrenadors, ni els socis, ho són els 

esportistes, i totes les accions han d’anar dirigides cap a 

ells.  

Arumí, J. 2015 

 
 

Criteri 2: Rang d’edat 
El rang d’edat que es considera idoni per al seguiment  esportiu és a partir de l’etapa 
infantil fins a juvenil. 

En aquest cas, es posarà una edat mínima de 12 anys i màxim de 17 anys. 

De manera excepcional, es podran elegir esportistes de 10-11 anys sempre que es 
justifiqui la selecció d’aquests.  

 

Criteri 3: Preu/hora 

 

 

 

 

  

 

*Preu per hora, no per sessió 
*Només hi pot haver un director esportiu/tècnic 
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Despeses Principals 

• Elaboració i execució del 
programa de seguiment 
esportiu. 

• Son les despeses de l’activitat 
principal del programes de 
seguiment, és a dir, les 
despeses a les sessions, les 
despeses dels tècnics per 
sessió... 

Altres Despeses  

• Lliure elecció i poden ser: 

• Visites al CTEIB, competicions, 
jornades o concentracions 

• Clínics 

• Formacions 

• Lloguer d'instal·lacions 

• Material 

• Entre d’altres 

 

Criteri 4: Organigrama esportiu 

Hi ha un màxim de 3 tècnics i un director tècnic per programa. 

Cada tècnic podrà fer-se càrrec d’un màxim de 10 esportistes. 

Excepció: es pot substituir un dels tècnics a cada sessió, per a un tècnic de cada club i 
així puguin rotar els tècnics dels clubs 

De cada tècnic i director tècnic participant, titulació requerida 

Criteri 5: destinació de l’ajut 
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Criteri 6: Programa tècnic 
S’ha d’explicar amb detall el programa que s’executarà: 

o Planificació general de la temporada, indicant con a mínim els diferents períodes 
de cada  macrocicle, mesocicles, nombre de sessions, competicions... 

o Desglossar els continguts: Tècnics, tàctics, condició física... 

o Informe dels participants  

Criteri 7: Memòria Esportiva 
La memòria esportiva és un resum de la temporada esportiva que s’ha d’entregar a la 
Fundació. Amb la data màxima del 30 de Setembre del 2021. Ha de tenir almenys 
aquests punts: 

1. Portada 

2. Índex 

3. Introducció 

4. Recursos humans i clubs implicats 

5. Esportistes participants 

6. Entrenaments realitzats 

7. Valoració general del programa de seguiment 

8. Valoracions individuals dels esportistes: S’haurà de completar un informe 
individual de cada esportista. On s’hi afegiran els resultats obtinguts: 

1. Nom de l’esportista  

2. Club  

3. Motius d’inclusió al programa  

4. Objectius anuals proposat per l’esportista  

5. Objectius a complir per la revisió trimestral (1r trimestre)  

6. Objectius a complir per la revisió trimestral (últim trimestre)  

7. Resultats obtinguts 

9. Dificultats trobades al llarg del procés 

10. Aspectes a millorar 

11. Valoració final i propostes per a la propera temporada 

12. Fotos 
*A l’annex 2 ho trobareu més estès 
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Criteri 8: Memòria econòmica 
Presentació de les factures: 

o La temporada per portar a termen el programa de seguiment és l’1 de setembre 
del 2020 al 31 d’agost del 2021. 

o Les factures presentades han d’estar compreses entre l’1 de setembre del 2020 i 
el 30 de setembre del 2021 

En el cas de ser del 1 de setembre del 2021 al 30 de setembre del 2021 haurà de 
constar dins la factura que el període del qual s'origina la factura es de entre l'1 
de setembre del 2020 I el 31 d'agost del 2021 

o Les federacions han de disposar de totes les factures originals, de totes 

aquelles despeses que estiguin incloses en el pressupost sol·licitat 

o Son elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb 
qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el 
perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis.  

o Totes les factures han d’estar a nom de la federació 

o Totes les factures han d’incorporar IVA i han d’anar acompanyades del 
justificant de pagament, com per exemple, el resguard de transferència bancària 

 En el cas d’estar exempt d’IVA s’ha de detallar a la factura 

o El total de les factures no ha de sobrepassar els 2.500€, si sobrepassen de 2.500 
€ o del màxim atorgat, s’ha de tenir en compte, que es podrà abonar com a 
màxim la quantitat atorgada 

o Les factures d'allotjament i desplaçaments han d'incloure el nom de totes les 
persones que pertanyen al programa i que han gaudit del servei, o en el seu lloc 
creau una llista dels integrants que han gaudit d’aquest servei.  

o Per justificar les despeses per l’organització de cursets de formació tècnica s’ha 
d'adjuntar una petita memòria i almenys una foto que acrediti la seva 
realització. 

o Per justificar les despeses per adquisició de roba esportiva s'ha d'adjuntar 
fotografies que acreditin que s'ha imprès el logotip de la Fundació per a l’Esport 
Balear o en el seu lloc el logotip d’Esports IB 
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o Les factures dels diferent proveïdors han d'estar a càrrec de la Federació, en cap 
cas, pot estar a nom de la delegació ni d'un club 

o La Fundació abonarà la subvenció al compte corrent de cada federació, i ella 
s’encarregarà de fer els respectius pagaments a les delegacions si cal. 

Cada factura ha de contenir com a mínim: 
 Número i sèrie, si s’escau.  
 Nom i cognoms o denominació social. 
 NIF i domicili de l’expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques 

com a persones jurídiques. 
 Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc. i 

contraprestació total.  
A les factures la descripció de l’operació haurà d’aportar informació suficient sobre el 
concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació 
de la despesa amb l’actuació subvencionada. No són suficients referències 
genèriques o no quantificades, com “organització campionat”, “material esportiu”, 
“promoció”, “serveis professionals”, etc. 

 Base imposable.  
 Tipus tributari i quota repercutible.  
 Lloc i data d’emissió.  
 Dades del registre mercantil de l’expedidor.  

Criteri 9: Pedagogia i Valors 
El Govern Balear i la Fundació Esport Balear, estem posant molt d’èmfasi amb el 
compromís per educar mitjançant l’esport. 

L’objectiu és que l’esport en l’edat escolar sigui un instrument vàlid per contribuir a 
l’educació integral dels joves. 

El programa “Posa’m valors a l’esport” o “integrasport” inclouen diferents accions 
centrades en reduir els comportaments contraris al fair play, joc net, en aquesta edat. 

En aquest sentit, la delegació de Menorca, realitzarà un seguiment a tots els 
programes, als seus tècnic, esportistes, estructura i funcionament dels entrenaments... 
per assegurar el bon desenvolupament dels valors esportius per a la formació integral 
de l’esportista.  
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Estructura del projecte 

El projecte ha de ser a un document com Word, odt, PDF, pptx..., amb almenys els 
següents punts: 

1. Portada 

o Títol del projecte 
 Exemple: Projecte de seguiment esportiu de Futbol 

o Nom de la delegació 
 Exemple: Federació Balear de Futbol, Delegació de Menorca 

o Data d’entrega del projecte  
 Data màxima fins 15 de setembre del 2020 primera entrega 
 Data màxima fins 1 d’octubre del 2020 entrega definitiva 

o Autors del projecte  
 El nom del director esportiu/tècnic de la delegació o la persona que l’ha realitzat 

2. Índex 

o Ha d’incloure tots els apartats que s’inclouen al programa 

3. Resum de la temporada anterior 

o Una explicació de la funcionament del temporada anterior i, propostes cara a 

aquesta temporada 

4. Sol·licitud 

o Ha d’incloure annexat el full de la sol·licitud pel president de la Federació Balear 

del nou programa (annex 3) 

5. Objectius 

o Incloure els objectius a curt, mitjà i llarg termini que es pretenen assolir amb 

l’aplicació del programa 

6. Clubs participants 

o Nombrar els clubs que han participat en el projecte 

o Esmentar també aquells que no han volgut formar-hi part, i el per què. 
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7. Participants (Criteri 6) 

o Afegir una graella amb les dades com la següent: 
Nom i cognoms Edat Categoria Club al qual pertany Talla jaqueta 

     

     

o Cal explicar com s’ha fet o com es farà la selecció dels esportistes. 

8. Organigrama esportiu 

o Detallar el  perfil dels professionals que portaran a terme el programa i annexar 

les seves titulacions 

9. Programa tècnic (Criteri 6) 

o Desenvolupar el programa de seguiment  

o Esmentar els blocs dels continguts que es treballaran i la seva planificació 

10. Cronograma 

o Incloure un cronograma amb els dies, hores i llocs dels entrenaments previstos: 
Activitat Nº sessió Data Horari Lloc Categoria 

      

      

11. Pressupost (Criteri 5) 

o Incloure un pressupost desglossat i detallat del projecte tenint el compte del 

criteri nº5 de l’ajut 

o El pressupost no ha de sobrepassar els 2.500€ 

*En el cas de modificacions de la quantitat 
d’ajut, s’haurà d’actualitzar el pressupost 

12. Valoració final 
o Justificació de la participació del projecte (per què voleu entrar) 

 

Les sol·licituds i tota la documentació indicada, s’hauran de presentar, dins el 
termini establert, per correu electrònic a mcardona@fxeb.es  

mailto:mcardona@fxeb.es
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Cronograma 

Agost 2020: 

  S’obre la convocatòria de l’ajut 

15 de setembre 2020:  

 Data límit per a la primera entrega del projecte 

1 d’octubre 2020:  

 Data límit per a la entrega definitiva del projecte 

2ª quinzena d’octubre  2020: 

 Reunions amb les delegacions 

1ª quinzena de Novembre 2020: 

 Informe final dels projectes i comunicació Delegacions 

Novembre 2020 – agost 2021: 

 Visites de seguiment 

30 de setembre 2021: 

 Entrega les factures i la memòria esportiva i econòmica 
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Conclusió 
 

 
 

 

 

Moltes gràcies per la dedicació i esforç en el 

programa de seguiment esportiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aquest es un treball d’equip, d’unir esforços i interessos. 

Hem de mirar pel nostres esportistes. 
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Annex 1: 

Com es decideix quina quantitat màxima es pot demanar? 
El màxim d’ajuda demanada per federació és 2.500€. 

Tan sols es posarà aquesta mida el cas de sobrepassar la quantitat d’ajuda demanada: 

Quan rebem tots el programes de seguiment, s’estudia i es qualifica cada apartat del 
programa: el resum de la temporada anterior, els objectius, clubs, tècnics i esportistes 
participants, l’organigrama, el pressupost, entre d’altres.  

Aquest projecte ha de seguir les Bases dels programes de seguiment per la temporada 
2020/2021. 

A més d’això, també es puntua: els pressupostos i justificants de pagaments d’anys 
anteriors, els esportistes que han passat d’allà al CTE ... 

Amb aquesta mida s’intenta ser el més objectiu possible a l’hora de repartir l’ajuda 
total pels programes de seguiment. 

Criteris de valoració  

Es valorarà de 0 a 3 si han participat altres anys: 

 Si és el primer any  0 Punts 

 Si és el segon any  1 Punts 

 Si és el tercer any  2 Punts 

 Si és el quart any  3 Punts 

Es valorarà de (-5) a 5 si les delegacions a les temporades anteriors han 

justificat el que han pressupostat: 

 Si a la temporada anterior o dues anteriors han justificat a la 

memòria menys d’un 75% del pressupostat  (-5) Punts 

 Si a la temporada anterior o dues anteriors han justificat a la 

memòria entre un 75% i un 90% del pressupostat  0 Punts 

 Si a la temporada anterior o dues anteriors han justificat a la 

memòria entre un 90% i un 100% del pressupostat 5 Punts 

 Si presenten per primera vegada  0 Punts 

Es valorarà per cada esportista que ha participat al programa de 

seguiment i després ha arribat un centre de tecnificació: 

 0 esportistes 0 Punts 

 1 esportista 5 Punts 

 2 esportistes 10 Punts 
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Es valorarà de 0 a 3 si té una bona introducció/resum de la temporada 

anterior: 

 Suficient OK-  0 Punts 

 Correcta OK  1 Punt 

 Bona OK+  2 Punts 

 Molt Bona OK++ 3 Punts 

Es valorarà de 0 a 3 si té una bona introducció/resum de la temporada 

anterior: 

 Suficient OK-  0 Punts 

 Correcta OK  1 Punt 

 Bona OK+  2 Punts 

 Molt Bona OK++  3 Punts 

Es valorarà de (-5) a 10 la quantitat d’esportistes que hi ha a seguiment 

trobant com a nombre mínim 5 esportistes per participar i com a nombre 

òptim 12 esportistes: 

 5 Esportistes  1 Punt 

 6 Esportistes  3 Punts 

 7 Esportistes  5 Punts 

 8 Esportistes  6 Punts 

 9 Esportistes  7 Punts 

 10 Esportistes  8 Punts 

 11 Esportistes  9 Punts 

 12 Esportistes  10 Punts  

 13 Esportistes  9 Punts 

 14 Esportistes  8 Punts 

 15 Esportistes  7 Punts 

 16 Esportistes  6 Punts 

 17 Esportistes  5 Punts 

 18 Esportistes  4 Punts 

 19 Esportistes  3 Punts 

 20 Esportistes  2 Punts 

 21 Esportistes  1 Punt 

 22-25 Esportistes  0 Punts 

 26 Esportistes  (-1) Punts 

 27 Esportistes  (-2) Punts 

 28 Esportistes  (-3) Punts 

 29 Esportistes  (-4) Punts 

 30 o més  (-5) Punts

Es valorarà de 0 a 10 la relació entre el nombre d’esportistes, les hores 

que faran en total de seguiment i l’ajuda demanada:  

 De 0 € a 5 €  10 Punts 

 De 6 € a 7 €  8 Punts 

 De 8 € a 9 €  6 Punts 

 De 10 € a 11 €  4 Punts 

 De 12 € a 13 €  2 Punts 

 De 14 € a 15 €  0 Punts 

Esportistes participants femenines: 

 0 % 0 Punts 

 25 % o més  3 Punts 

 50 % o més  7 Punts 

 75 % o més  10 Punts 
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 Es valorarà de 0 a 10 l'extensió i qualitat del projecte contat el 

nombre de pàgines rellevants i completes (dues pàgines amb tan 

sols mitja pàgina emplenada, cada una, és una sola; tres pàgines 

amb una tercera part de les pàgines emplenades, són una 

pàgina) 

*Es sumarà 1 o 2 pàgines si està ben redactat 

*Es restarà 1 pàgina si està incomplert 

 De 0 a 4 pàgines  0 Punts 

 De 5 a 6 pàgines  1 Punt 

 De 7 a 8 pàgines  2 Punts 

 9 pàgines  3 Punts 

 10 pàgines  4 Punts 

 11 pàgines  5 Punts 

 12 pàgines  6 Punts 

 13 pàgines  7 Punts 

 14 pàgines  8 Punts 

 15 pàgines  9 Punts 

 16 pàgines o més 10 Punts 

 

Hem intentat que sigui el més objectiu possible, per intentar no afavorir 

ni perjudicar a cap delegació. 

 

Puntuació 

Perquè totes les delegacions puguin rebre part de l’ajuda, tindran un 

mínim per defecte, en aquest cas 1,250 €, la meitat que es pot 

demanar, i a partir d’allà es donarà per punts.  
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Annex 2: 

Memòria 
La memòria del programa de seguiment ha de d’incloure almenys aquests punts: 

1. Portada 

o Títol del projecte 

 Exemple: Memòria Projecte de Seguiment Esportiu de Tennis 

o Nom de la delegació 

 Exemple: Federació Balear de Tennis, Delegació de Menorca 

o Data d’entrega la memòria  

 Data màxima fins 30 de setembre del 2021  

o Autors del projecte i la memòria 

 El nom del director esportiu/tècnic de la delegació o la persona que l’ha realitzat 

2. Índex 

o Ha d’incloure tots els apartats que s’inclouen al programa 

3. Introducció 

 

Part esportiva 
4. Recursos humans: Informació dels tècnics, nom i llinatges, titilacions, 

funció, organigrama... 

5. Esportistes participant 

6. Entrenaments realitzats (data i hora) 

7. Valoració general del programa de seguiment 

8. Valoracions individuals dels esportistes: S’haurà de completar un informe 

individual de cada esportista.  

9. Dificultats trobades al llarg del procés 

10. Aspectes a millorar 

11. Valoració final i propostes per a la propera temporada 

12. Fotos 
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Part econòmica 
13. Desglossament/relació de totes des despeses realitzades per a l’execució 

del programa i l’explicació o descripció de la seva necessitat  

Exemple: 

            

Factura de la Federació a la Fundació Esport Balear per la qual demana el pagament 
de la subvenció 

Totes les factures originals, de les despeses produïdes per el programa de 
seguiment i els seus justificants. 

 

  

Data 
Factura 

Nº 
Factura 

NIF 
Proveïdor 

Nom 
proveïdor 

Descripció de la despesa Import 
Data de 

pagament 

23/01/2021 FR07878 A987654321 Iberia.S.A.U Viatge del tècnic  (Nom i llinatges)  per 
realitzar una sessió de seguiment 

49.78€ 21/01/2020 

01/02/2021 A02 41515151W Nom del tècnic Tècnic (Nom i llinatges) , per impartir les 
sessions dia 2 de novembre de 3 hores, 8 de 
desembre de 5 hores, 31 de gener del 4h 

180,00€ 23/02/2021 

       

       

       

       

Total despeses --,-- € 
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Annex 3: 

Sol·licitud de la delegació: 

  


