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Annex 1. Procediment per a l’elaboració de les memòries anuals 
d’activitats de les càtedres

El  Reglament  de  Càtedres  de  la  Universitat  de  Girona  estableix  a  l’apartat  7
Memòria anual,  pla d’actuacions i pressupost que les càtedres han de presentar
anualment la memòria de les activitats portades a terme en l’exercici anterior, així
com el pla d’actuacions i el pressupost de l’any en curs. 

Segons el Reglament, aquesta memòria anual ha d’incloure:
 Relació d'activitats organitzades amb un breu resum de l'activitat realitzada,

del seu desenvolupament i del seu impacte. 
 Relació d'activitats en què la càtedra hagi participat com a col·laboradora o a

les quals hagi donat suport. 
 Relació de col·laboradors 
 Liquidació del pressupost 
 Un  exemplar  de  cadascun  dels  documents  generats  o  que  són  resultat

directe de les seves activitats. 
 Relació  d'aparicions  de  la  càtedra  en  mitjans  de  comunicació  i  en

publicacions alienes, així com de les publicacions dels col·laboradors en que
es citi la càtedra. 
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0. Presentació
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1. Activitats organitzades per la CEEF UdG 

1. Jornada d’activitat física a la tercera edat 

Nom de l’activitat: Jornada d’activitat física a la tercera edat
Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: dijous 26 d’abril  de 2007. Sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles i  al

pavelló de la Draga.  
Durada (en hores): 6 hores. De 9 a les 15 hores.
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 
IES Pere Alsius Torrent, seminari d’educació física

Col·laboradors
 Ajuntament de Banyoles 

Nombre de participants: 60 participants (54 alumnes i 6 professors).
De la UdG: cap participant

De fora de la UdG: 60 participants

Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats
La valoració de l’activitat és bona, ja que la iniciativa del seminari d’educació física

del IES Pere Alsius suposava dirigir la jornada especialment als alumnes dels cicles

formatius  del  IES  Pere  Alsius,  va  complir  les  expectatives  dels  alumnes  i  el

professorat assistent.

El  format de la jornada ha partit  d'un marc teòric que ha tingut lloc a la Sala

d'Actes de l'Ajuntament; i un vessant pràctic, amb dos tallers que s’han realitzat al

Pavelló Poliesportiu de la Draga, a càrrec dels professors Jordi Ticó, del Inef Lleida i

Mercè Mateu, del Inefc Barcelona.

La jornada ha  presentat el treball de la condició física en persones grans només

com una millora de les qualitats físiques sinó, també, com un desenvolupament del

cos  que  permeti  aconseguir  un  nivell  òptim  de  benestar,  el  manteniment  de

l’autonomia i el retard en l’aparició de malalties i de la dependència. 
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També s’ha subratllat la importància de potenciar el treball de coordinació física en

persones  grans,  per  mantenir  diferents  capacitats  físiques,  psicològiques  i

processos com l’atenció, la concentració, la capacitat d’aprenentatge o els reflexes.

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra
La intenció ha sigut analitzar l'activitat física per a la gent gran, examinant els

beneficis que comporta la pràctica de l'exercici físic durant la vellesa. També s’ha

parlat sobre les activitats que es poden fer en programes organitzats i com donar

una orientació lúdica a les pràctiques. 

Documentació annexa
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web
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2. Curs d’estiu “Anatomia i moviment: consciència i pedagogia del moviment” 

Nom de l’activitat: Curs d’estiu “Anatomia i moviment: consciència i pedagogia

del moviment”
Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: 9 al 13 de Juliol de 2007. 
Durada (en hores): 20 hores. De 9 a les 13 hores del matí.
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 
Fundació Universitat de Girona: innovació i formació

Col·laboradors
 Ajuntament de Banyoles 

 Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí

 Club Natació Banyoles

 Escola de dansa “Perla per la dansa”
Nombre de participants: 25 alumnes

De la UdG: 0 alumnes

De fora de la UdG: 25 alumnes
Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats

La valoració del curs és excel·lent segons les enquestes de satisfacció, ja que s’ha 

obtingut una valoració global de 8,83 sobre 10. Destacant en la qualitat de la 

docència (9,20) i per contra, caldrà millorar el material didàctic (7,48). També 

s’han demanat altres aspectes com el contingut teòric, l’adequació de la durada, la 

informació rebuda i l’atenció i serveis rebuts. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra



Memòria Anual 2007 
Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona 

Documentació annexa
www.fundacioudg.org 

Quadríptic 

- 

http://www.fundacioudg.org/
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3. Jornada “Perspectiva del rem europeu universitari d’elit”  

Nom de l’activitat: Jornada “Perspectiva del rem europeu universitari d’elit”  
Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: 7 de setembre de 2007 
Durada (en hores): 2 hores. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre.
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 
Universitat de Girona 

Col·laboradors
 Ajuntament de Banyoles 

 Federació Espanyola de Rem 

 Federació Catalana de Rem 
Nombre de participants: 65 participants

De la UdG: 10 participants

De fora de la UdG: 55 participants
Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra
Un dels principals objectius de la Càtedra és realitzar activitats de formació i 

divulgació territorial, aprofitant esdeveniments esportius rellevants, en aquest 

sentit, la jornada s’organitza en el marc de l’Europeu Universitari de Rem que es va

desenvolupar del 6 al 9 de setembre a Banyoles. 

Documentació annexa
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web

- 

-

-
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4. Postgrau “Educació Física a primària: desenvolupament curricular i 
estratègies d’innovació docent”

Nom  de  l’activitat: Postgrau  “Educació  Física  a  primària:  desenvolupament

curricular i estratègies d’innovació docent”. 
Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: Del 5 d’octubre de 2007 a l’1 de març de 2008

Octubre 2007: 5 i 6, 19 i 20

Novembre 2007: 9 i 10, 23 i 24, 30

Desembre 2007: 1, 14 i 15

Gener 2008: 11 i 12, 25 i 26

Febrer 2008: 8 i 9, 22 i 23, 29

Març 2008: 1
Durada (en hores): 110 hores (10 crèdits)

(80 hores presencials + 30 hores no presencials)

Horari: divendres de 18.00 a 21.00 h i dissabte de 9.30 a 13.30 h
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 
Col·laboradors

 Ajuntament de Banyoles 

 COPLEFC 

 Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Nombre de participants: 80 participants
De la UdG: 10 participants

De fora de la UdG: 70 participants

Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra
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Documentació annexa
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web

- 

-

-
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5. Conferència “L’entrenament del bàsquet de formació: valors i 
competitivitat”

Nom de l’activitat: Conferència “L’entrenament del bàsquet de formació: valors i

competitivitat”

Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: Dilluns, 26 de novembre de 2007. Sala de conferències de la Fontana d’Or
Durada (en hores): 2 hores. De 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 
Col·laboradors

 Ajuntament de Banyoles 

 Fundació Caixa Girona

 Federació Catalana de Basquetbol 

 Associació d’Entrenadors de Basquetbol

Nombre de participants: 80 participants
De la UdG: 10 participants

De fora de la UdG: 70 participants

Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats
La  valoració  de  l’activitat  és  bona,  ja  que  el  conferenciant  va  complir  les

expectatives  de  la  majoria  dels  assistents  i  la  participació  va  ser  molt  alta  i

heterogènia. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la
càtedra
En l’àmbit de l’entrenament en edat de formació la Càtedra té un especial interès

en aquells esports rellevant per les comarques gironines com és el cas del bàsquet,

per aquest motiu, l’activitat formativa anava adreçada a un públic d’entrenadors,

mestres i estudiants d’educació física que treballa en aquest camp. 
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Documentació annexa
Pòster

-

-
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6. Jornades “III Jornades de la CEEF: L’esport en edat escolar”

Nom de l’activitat: III Jornades de la ceef: l’esport en edat escolar

Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: Divendres 21 i dissabte 22 de desembre de 2007

Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles (teòrica)

Pavelló municipal de la Draga (pràctica)
Durada (en hores): 20 hores. 

De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores ambdós dies. 

Tipus de participació de la càtedra
□ organitzadora

□ co-organitzadora 
Altres entitats co-organitzadores 

Ajuntament de Banyoles 
Col·laboradors

 Secretaria General de l’Esport 

 Consell Social de la Universitat de Girona

 Col·legi de Llicenciats d’Educació Física de Catalunya

 Observatori de l’Esport de l’Alt Empordà
Nombre de participants: 45 inscrits

De la UdG: 5 inscrits

De fora de la UdG: 40 inscrits

Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra

Les III  Jornades de la CEEF es volen destinar  a debatre un tema especialment

important, tant des del punt de vista social com des del punt de vista educatiu i de

desenvolupament dels infants i els joves: L’esport en edat escolar. 

La immensa majoria dels estudis fets sobre els hàbits dels infants i dels joves posen

de relleu que l’esport (en especial en horari extraescolar) és l’activitat a la qual

aquests nens i nenes dediquen la major part del temps i a la qual atribueixen un
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valor i un interès més destacat. D’altra banda, els pares, els mestres i en general la

comunitat considera que l’esport és una activitat desitjable pels infants i joves per

moltes  i  variades  raons.  Igualment,  els  clubs,  les  escoles,  les  federacions...

intenten promoure l’esport en edats cada vegada més joves per tal de garantir un

hàbit  de  pràctica  esportiva  en  aquests  infants.  Paral·lelament  a  aquests  fets  i

interessos, la Secretaria General de l’Esport fa endegar l’any 2005 el Pla de l’Esport

a l’Escola, mitjançant un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat

de Catalunya, per tal de “retornar” la pràctica esportiva a l’hàbitat dels nens, és a

dir, a l’escola.

Tots aquests fets i una llarga llista d’altres qüestions que es podrien incorporar,

configuren, des de ja fa anys, un escenari d’activitats i iniciatives diverses al voltant

de l’esport en edat escolar. És per això que considerem que unes Jornades sobre

aquesta temàtica són especialment pertinents, i més si tenim en compte que des

de la  UdG es realitzen estudis  de Mestre d’Educació  Física (així  com a la resta

d’universitats catalanes), s’ofereixen activitats de formació continuada, es treballa

(mitjançant la CEEF) amb els estudis de Cicles Formatius,  i  es desenvolupa, en

definitiva, un treball amb tot un col·lectiu que dedica una part de la seva tasca

professional a l’esport en edat escolar.

L’enfocament general de les Jornades, però, intenta defugir de debats i discussions

que, si bé són interessants, resulten ja repetitius (per què en molts fòrums es duen

a  terme)  i,  en  certa  mesura,  fins  i  tot  inoperants.  És  per  això  que  intentem

seleccionar temes que siguin especialment importants des del punt de vista que

puguin  tenir  repercussió  directa  en  la  millora  de  la  qualitat  de  les  activitats

esportives en nens i joves. Per això destinem una part de les Jornades a tractar

temes de reflexió on, a més de professors i investigadors universitaris, hi participin

directament altres agents implicats: pares, federacions, mestres... Per altra banda,

destinem la segona part de les jornades a debatre i  reflexionar sobre aspectes

concrets  que  permetin  millorar  les  formes  d’ensenyament  de  l’esport  en  edat

escolar, tant des d’un punt de vista teòric com des d’un punt de vista pràctic. És

per això que enguany incorporem els tallers teòrico-pràctics.
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Documentació annexa
- www.udg.edu/ceef 

Banner

Postal 

 

Pòster

 

Tríptic

 

http://www.udg.edu/ceef
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2. Activitats de col·laboració i suport de la CEEF UdG 

7. II Jornades Posa’t al dia

Nom de l’activitat: II Jornades posa’t al dia 
Tipus d’activitat:     

□ congrés

□ seminari, jornada, conferència... 

□ activitat docent

□ altres: ................................        
Data: Divendres 16 i Dissabte 17 de novembre de 2007. 

Ajuntament de Lladó (Sala Sant Joan). Plaça Priorat, s/n - 17745 Lladó. Alt 

Empordà 
Durada (en hores): 20 hores. 

De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores divendres i de 9 a 17 hores el dissabte. 
Tipus de participació de la càtedra

□ organitzadora

□ col·laboració
Entitat organitzadora  

Observatori de l’Esport. Alt Empordà 

Col·laboradors
 Ajuntament de Lladó

 Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG 

 Col·legi  de Llicenciats  en Educació  Física  i  Ciències  de l’Activitat  Física  i

l’Esport de Catalunya

 Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Nombre de participants: 25 alumnes

De la UdG: 0 alumnes

De fora de la UdG: 25 alumnes
Enquestes de satisfacció. 

S’han fet?   

Sí     □         No   □

Valoració dels resultats

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la 
càtedra
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Documentació annexa
www.consellesportiuae.com 

Tríptic

  

http://www.consellesportiuae.com/
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3. Col·laboradors

8. Col·laboradors institucionals

Nom: Ajuntament de Banyoles 
Institució: Ajuntament de Banyoles
Tipus de col·laboració

- Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades específiques. 
- Informació de la CEEF UdG al web: www.banyoles.cat 
- Suport institucional en les presentacions d’actes. 
- Cessió gratuïta d’espais públics (aules i instal·lacions esportives). 
- Per conveni: espai físic (despatx càtedra) i secretari de la ceef. 

Nom:
Institució: CEIP la draga
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució: Club Natació Banyoles 
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució: Federació Catalana de Basquetbol
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució: Federació Catalana d’handbol
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució: Secretaria General de l’Esport
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

http://www.banyoles.cat/
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9. Col·laboradors personals

Nom:
Institució:
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució:
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)

Nom:
Institució:
Tipus de col·laboració

(repetir tantes vegades com calgui)
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4. Publicacions

Únicament les publicacions resultants com a conseqüència de l’activitat de la 
càtedra. 

Llibres

Autor/s Víctor López Ros i Jordi Sargatal Prat 
Títol del llibre L’esport en edat escolar 
Editorial Diversitas
ISBN

Capítols de llibre

Autor/s
Títol del llibre
Títol del capítol
Editorial
ISBN

Articles

Autor/s
Títol de la revista
Títol de l’article
Referència (data, 
volum i número)
ISSN

Actes de congressos

Nom del congrés o 
jornada
Data i lloc de celebració
Nom de la publicació
Data de publicació

Altres publicacions
 
Fer constar publicacions electròniques o altres materials generats per la càtedra

Documents annexos. Cal annexar un exemplar de totes les publicacions
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5. Convenis

Durant el 2007, s’han iniciat conversacions i s’ha realitzat l’esbós de diferents 
convenis amb institucions esportives rellevants per acabar de firmar el proper any 
2008. 
Les 4 institucions en què en breu es firmarà un conveni de col·laboració, són les 
següents: 

- Comité Olímpic Internacional 
- Secretaria General de l’Esport 
- Federació Catalana d’Handbol 
- Federació Catalana de Basquetbol 

Institucions participants Comité Olímpic Internacional, Ajuntament de 
Banyoles i Càtedra d’Esport i Educació Física de la 
UdG. 

Breu descripció del 
propòsit del conveni 

Col·laboració en l’àmbit d’educació dels valors 
olímpics i divulgació d’activitats específiques de la 
càtedra, relacionades amb els esports olímpics 
rellevants per la ciutat de Banyoles (rem i 
piragüisme). 

Data de signatura
Abast temporal
Aporta finançament extern?

□ No
□  Sí .....................................€
Documents annexos
- Carta del COI! ?¿

(repetir tantes vegades com calgui)
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6. Ressò extern

10. Presència de la càtedra o dels col·laboradors en els mitjans de comunicació 

Premsa escrita

Mitjà www.banyoles.cat 
Data 26/4/2007
Títol de l’article o escrit Jornada AF a la tercera edat
Autor Webmaster Ajuntament de Banyoles 

Mitjà Diari de Girona 
Data 5/09/07
Títol de l’article o escrit Banyoles reuneix a més de 300 esportistes als 

Europeus de rem universitari
Divendres es fa una jornada sobre el rem 
europeu amb ponents de prestigi

Autor Diari de Girona

Mitjà El Punt Diari 
Data 5/09/07
Títol de l’article o escrit La UdG convoca a Banyoles l’elit del rem per 

tractar del futur d’aquest esport a la universitat
Autor Ramon Esteban, Banyoles 

Mitjà El Punt Diari 
Data 26/11/2007
Títol de l’article o escrit Agenda d’activitats de la sala de conferències de

la Fontana d’Or
Autor Fundació Caixa de Girona

Mitjà El Diari de Girona
Data 27/11/2007
Títol de l’article o escrit Trifon Poch fa una conferència a la Fontana d’Or
Autor Diari de Girona

Mitjà www.banyoles.cat 
Data 27/11/2007
Títol de l’article o escrit Èxit de participació a la conferència 

"l'entrenament del bàsquet de formació: valors i
competitivitat" 

Autor Web Ajuntament de Banyoles 

Mitjà El Diari de Girona 
Data 22/12/07
Títol de l’article o escrit Presentació de les Jornades d’Esport 

Autor Joan Comalat 

http://www.banyoles.cat/
http://www.banyoles.cat/
http://www.banyoles.cat/


Memòria Anual 2007 
Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona 

Premsa oral

Mitjà Catalunya Ràdio 
Data 26/11/2007
Tema Informatiu esportiu
Participant Sr. Tomàs Yebra

Mitjà Ràdio Banyoles
Data Setmana del 19 al 26 de novembre
Tema Informatius
Participant Sra. Anna Estanyol

Mitjà Ràdio Banyoles
Data 17/12/2007
Tema Entrevista al Director de la Càtedra d’Esport i 

Educació Física en relació a les III Jornades de 
la ceef: l’esport en edat escolar

Participant Dr. Víctor López

B) Aparició en publicacions alienes

Referència
Data
Títol de l’article o 
escrit

C) Premis i distincions
Llistat de premis o distincions concedides a la càtedra o als seus col·laboradors (per
tasques directament relacionades amb les activitats de la càtedra)

Distinció
Organisme que 
l’atorga
Persona 
guardonada

D) Altres

Documents annexos
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7. Pla d’actuacions de l’any en curs

8. Valoració final 


	INDEX
	0. Presentació
	1. Activitats organitzades per la CEEF UdG
	1. Jornada d’activitat física a la tercera edat
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 60 participants (54 alumnes i 6 professors).
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa

	2. Curs d’estiu “Anatomia i moviment: consciència i pedagogia del moviment”
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 25 alumnes
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa
	Quadríptic

	3. Jornada “Perspectiva del rem europeu universitari d’elit”
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 65 participants
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa

	4. Postgrau “Educació Física a primària: desenvolupament curricular i estratègies d’innovació docent”
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 80 participants
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa

	5. Conferència “L’entrenament del bàsquet de formació: valors i competitivitat”
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 80 participants
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa
	Pòster

	6. Jornades “III Jornades de la CEEF: L’esport en edat escolar”
	Tipus de participació de la càtedra
	Altres entitats co-organitzadores
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 45 inscrits
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa
	Banner
	Postal
	Pòster
	Tríptic


	2. Activitats de col·laboració i suport de la CEEF UdG
	7. II Jornades Posa’t al dia
	Tipus de participació de la càtedra
	Entitat organitzadora
	Col·laboradors
	Nombre de participants: 25 alumnes
	Valoració dels resultats
	Documentació annexa
	Tríptic


	3. Col·laboradors
	8. Col·laboradors institucionals
	9. Col·laboradors personals

	4. Publicacions
	Llibres
	Capítols de llibre
	Actes de congressos
	Altres publicacions


	5. Convenis
	6. Ressò extern
	10. Presència de la càtedra o dels col·laboradors en els mitjans de comunicació
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà
	Mitjà


	7. Pla d’actuacions de l’any en curs
	8. Valoració final

