
CÀTEDRA D’ESPORT 
I EDUCACIÓ FÍSICA

Universitat de Girona

MEMÒRIA ANUAL 2006



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

CÀTEDRA D’ESPORT I EDUCACIÓ FÍSICA
C. de la Llibertat, 155 2ª E
17820 Banyoles
Tel 972 57 64 93 / 972 41 83 32
Fax 972 58 11 90 / 972 41 83 32
dir.ceef@udg.es 
http://www.udg.edu/ceef 

Director: Dr. VÍCTOR LÓPEZ ROS 
Secretari: JORDI SARGATAL PRAT

2

http://www2.udg.edu/ceef
mailto:dir.ceef@udg.es


Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

0. Introducció 5

1. Activitats organitzades per la CEEF de la UdG 7
1.1 Curs de Postgrau ”Educació física a primària: desenvolupament

curricular i estratègies d’innovació docent” 7
1.2 II Jornades de la CEEF de la UdG: “La tecnificació i el rendiment

esportiu” 11
1.3 Cursos d’estiu 28
1.3.1 La preparació física en els esports 28
1.3.2 Educació física i TIC: educar a través de projectes telemàtics col·lectius 30
1.4 Conferències de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG. 33
1.4.1 El rem i la seva dimensió universitària 33
1.4.2 Beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques d’intervenció a l’atenció 

primària 34
1.4.3 Noves tendències de l’entrenament de competició a la natació 36
1.4.4 Conferència inaugural curs de postgrau formació, innovació i pràctica 

docent en educació física

38

2. Activitats de col·laboració i suport de la CEEF de la UdG 41
2.1       III Clínic d’alt rendiment d’handbol 41
2.2       III Jornades de turisme i esport 42
2.3       1es Jornades “posa’t al dia” 43
3. Altres activitats de la CEEF de la UdG 45
3.1 Fons bibliogràfic de la UdG 45
3.2 Pàgina web de la CEEF de la UdG 46
3.2 Consell assessor de l’Observatori Català de l’Esport 47
4. Relació de col·laboradors 49
4.1 Relació de col·laboradors institucionals 49
4.2 Relació de col·laboradors personals 50

3



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

6. Exemplar de documents generats per la CEEF de la UdG 52
6.1 Curs de Postgrau “Educació física a primària: desenvolupament 

curricular i estratègies d’innovació docent”

52

6.2 II Jornades de la CEEF de la UdG: “La tecnificació i el rendiment 

esportiu”

   Postals, tríptics i pòsters 

   Banner Club Natació Banyoles i Ajuntament de Banyoles

   Publicitat de les jornades  

53

6.3 Cursos d’estiu 57
6.4 Pòsters i targetes de les conferències de la CEEF de la UdG 58
6.4.1 El rem i la seva dimensió universitària
6.4.2 Beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques d’intervenció a l’atenció 

primària
6.4.3 Noves tendències de l’entrenament de competició a la natació
6.5 Activitats de col·laboració i suport de la CEEF del UdG 62
6.5.1       III Clínic d’alt rendiment  d’handbol 62
6.5.2       III Jornades de turisme i esport 63
6.5.3       1es Jornades posa’t al dia 64
7. Aparició en els mitjans de comunicació i publicacions 

alienes

65

7.1 Conferència “Beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques 

d’intervenció a l’atenció primària2. Maig 2006.

65

7.2 Curs de Postgrau “Educació física a primària: desenvolupament curricular i

estratègies d’innovació docent”. Juny 2006

66

7.3 Cursos d’estiu de la CEEF de la UdG. Juliol 2006. 67
7.4 Conferència “Noves tendències de l’entrenament de competició de la 

natació”. Setembre 2006.

68

7.5 Conferència inaugural curs de postgrau: “Formació, innovació i pràctica 

docent en educació física”. Novembre 2006.

69

7.6 II Jornades de la CEEF: “La tecnificació i el rendiment esportiu”. 

Desembre 2006. 

70

7.7 Nova seu de la CEEF UdG. Desembre 2006. 71
8. Valoració final  72

4



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

0.  Introducció

El 2006 ha representat per la CEEF un any de consolidació del projecte endegat el 2005 i,

alhora, un període d’impuls de noves iniciatives. Ambdós aspectes permeten dibuixar,

mitjançant les activitats desenvolupades, el tarannà i la voluntat de treball de la CEEF. 

En aquest sentit, hem desenvolupat un calendari d’activitats que ha permès consolidar

iniciatives de caire formatiu que considerem molt importants, com per exemple, cursos

d’estiu, conferències o les II Jornades de la CEEF. Una part d’aquestes activitats s’han

realitzat per iniciativa de la CEEF i amb col·laboració amb d’altres institucions, mentre

que en d’altres la CEEF ha participat en projectes endegats per altres ens i institucions

(p.e.  la  mateixa  UdG,  la  Federació  Catalana  d’Handbol,  etc.).  Des  de  la  nostra

perspectiva, la realització d’activitats i projectes lligats amb altres institucions amb les

que  compartim interessos  resulta  del  tot  convenient.  Per  això  entenem que  aquesta

també és una de les línies directrius en les que s’ha de seguir treballant, tant per l’interès

de desenvolupar  projectes sobre àmbits  comuns com pel  fet  de poder  optimitzar  els

costos que es deriven de l’organització i desenvolupament de les esmentades activitats.

En tots  els  casos,  les  temàtiques  tractades  han intentat  reflectir  aquells  aspectes de

l’Esport  i  de  l’Educació  Física  que  són  més  rellevants  en  l’actualitat  i  que  tenen  un

especial interès d’acord amb els àmbits temàtics definits en el projecte de creació de la

CEEF.   

Com dèiem, també ha sigut un curs en el que s’han endegat iniciatives noves. En volem

destacar especialment la primera edició del Curs de Postgrau “Educació Física a Primària:

Desenvolupament  Curricular  i  Estratègies  d’Innovació  Docent” per  dues  raons.  D’una

banda per què representa un pas endavant i una aposta clara de la CEEF per realitzar

activitats formatives d’alta qualitat. I per l’altra banda, per què aquest curs ha tingut una

demanda molt alta i, per tant, mostra la necessitat d’aquest tipus de formació acadèmica.

Lligat  directament  amb  aquestes  activitats  acadèmiques  i  formatives,  la  CEEF  ha

continuat  ampliant  el  fons  bibliogràfic  que està  dipositat  a  la  Biblioteca  Municipal  de

Banyoles i ha treballat en el disseny i confecció de la pàgina web de la CEEF, que estarà

disponible  aquest  2007.  Al  mateix  temps,  i  des  del  punt  de  vista  de  les  relacions  i

participacions institucionals, en aquest curs 2006 s’ha concretat la participació de la CEEF

en l’Observatori  Català  de  l’Esport,  creat  per  la  Secretaria  General  de  l‘Esport  de  la

Generalitat de Catalunya. 

Pel  que  fa  a  aspectes  organitzatius  interns,  queden pendents  algunes  qüestions  que

esperem que podrem resoldre durant el 2007. Especialment el que fa a la finalització de

la pàgina web i a la creació del Consell Assessor de la CEEF.
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Malgrat  que  el  present  document  és  la  memòria  del  2006,  i  que  disposem del  pla

d’activitats pel 2007, no voldríem acabar aquest comentari introductori sense esmentar

alguns temes que considerem molt rellevant de cara al futur.

D’una  banda,  aquests  dos  primers  anys  ens  han  permès  analitzar  i  avaluar  les

possibilitats  formatives i  de treball  de la  CEEF.  Això ens ha de guiar en la presa de

decisions oportunes per tal de definir un pla de treball pels propers anys, tant pel que fa

a les col·laboracions institucionals,  com pels projectes d’activitats i  de recerca que es

puguin dur a terme en un futur immediat i també en un futur més a llarg plaç.

D’altra banda, per què després de dos anys de funcionament entenem que cal potenciar 

aquelles  activitats  formatives  de caràcter  divulgatiu  conjuntament  amb una oferta de

formació i de recerca més vinculada a les estructures universitàries (grups de recerca,

programes  de  doctorat  o  Màster),  de  manera  que  es  puguin  afrontar  reptes  tan

importants  com la recerca aplicada o la transferència de coneixements. Entenem que

aquest nou rumb que ha de prendre la CEEF és especialment important atesa la situació

deficitària tant en formació com en recerca que hi ha a les comarques gironines. Alhora

això  ha  de  generar  una  sinèrgia  positiva  amb  els  projectes  endegats  per  altres

institucions rellevants, com ara la Secretaria General de l’Esport amb el seu Pla d’Esport a

l’Escola o el Pla de Tecnificació Esportiva a les comarques gironines.

Desitgem doncs que l’experiència del 2005 i del 2006 representin un actiu per tal de

continuar les activitats que es venien desenvolupant i, també, per endegar nous projectes

estimulants en el camp de l’Esport i de l’Educació Física.  
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1. Activitats organitzades per la CEEF de la UdG. 

1.1 Curs de Postgrau “educació física a primària: desenvolupament curricular

i estratègies d’innovació docent”

Activitat: Curs de postgrau “educació física a primària: desenvolupament curricular i 

estratègies d’innovació docent” 

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i formació

Realitzat: Banyoles, curs 2006-07. Període de novembre del 2006 al març 2007.

Divendres tarda i dissabtes matí definits prèviament. 

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, CEIP La Draga, Col·legi de 

Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya 

Delegació de Girona, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Direcció:

Sr. Ricard Pradas, UdG.

Coordinador:

Sr. Carles Ballart, UdG.

Professorat: 

Sr. Carles Ballart, llicenciat en psicopedagogia i professor dels estudis de Magisteri 

d’Educació Física de la UdG 

Dr. Víctor López, doctor en psicologia i professor dels estudis de Magisteri d’Educació 

Física de la UdG

Sr. Josep Invernón, llicenciat en Pedagogía i professor de l’IES Narcís Monturiol 

(Figueres)

Sr. Enric Lacasa, llicenciat en educació física i professor del Inef Lleida

Sra. Raquel Font, llicenciat en educació física i professor dels estudis de Magisteri 

d’Educació Física de la UAB

Sr. Ricard Pradas, llicenciat en educació física i professor dels estudis de Magisteri 

d’Educació Física de la UdG 
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Programa: 

Mòdul 0: L'educació física avui

0.1. Introducció.

0.2. La nova realitat escolar.

0.3. Funció docent en l'educació física d'avui.

Mòdul 1: El currículum d'educació física i el seu desenvolupament

1.1. Bases de currículum.

1.1.1. La perspectiva constructivista i les seves implicacions en l'ensenyament de 

l'educació física.

1.2. Els objectius i la seva consecució.

1.2.1. Objectius generals i terminals: anàlisi i revisió crítica.

1.3. Els continguts i la seva adequació a la realitat de l'EF.

1.3.1. Els diferents tipus de continguts: procediments; fets, conceptes i sistemes 

conceptuals; actituds, valors i normes.

1.3.2. Blocs de continguts: anàlisi dels diferents blocs i de la seva adequació al 

desenvolupament dels nens/es.

1.4. L'avaluació.

1.4.1. Tipus d'avaluació i possibilitats de realització.

Mòdul 2: La programació de l'EF escolar: les unitats

didàctiques i de programació i la seva organització

2.1. Criteris generals de programació.

2.1.1. Els cicles i les seves característiques.

2.1.2. Els cursos i la seva organització dins dels cicles.

2.2. Criteris per a l'elaboració de les unitats.

2.2.1. Criteris didàctics i criteris no didàctics.

2.2.2. Organització i seqüenciació dels continguts en els diferents cicles.

2.3. Establiment d'objectius i d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

2.3.1. Objectius didàctics: criteris d'establiment.

2.3.2. Les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la seva coherència amb els objectius 

didàctics.

2.4. Les activitats d'avaluació.

2.4.1. El disseny de les activitats d'avaluació.

2.5. La programació de l'educació física escolar en el context específic de l'escola rural.
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Mòdul 3: Disseny i execució de les sessions d'educació física

3.1. El disseny de la sessió i les seves possibilitats d'aplicació.

3.1.1. Criteris per al disseny de la sessió.

3.1.2. De la sessió pensada a la sessió realitzada: estratègies d'adaptació de la sessió a 

la realitat del grup-classe.

3.2. La intervenció docent.

3.2.1. La presentació de les activitats.

3.2.2. La intervenció docent durant les activitats.

3.2.3. La revisió de les activitats.

3.3. El disseny de les sessions i la intervenció docent en educació física, a l'escola rural.

3.4. El desenvolupament professional després de l'acció docent.

3.4.1. L'anàlisi per part del mestre: l'eficàcia docent i la reflexió sobre la pràctica 

professional.

Nº d’assistents: 35 alumnes.

Impacte mediàtic:

Informació gràfica: 

El Punt Diari: 24/6/06

Diari de Girona: 26/6/06

Revista digital COPLEF: octubre 2007

Resum de l’activitat i valoració:

El curs de postgrau es va iniciar amb una conferència inaugural com un acte acadèmic 

obert a tothom, on es va aprofitar per celebrar els “15 anys de la UdG”, d’acord amb la 

iniciativa i el suport del Consell Social de la UdG a l’acte.

L’activitat del postgrau actualment està a l’equador del 

curs. Cal destacar que tot i ser la primera vegada que es 

realitza un estudi superior a Banyoles, s’ha hagut d’ampliar

el nombre límit d’inscripcions degut a la demanda (passant 

de 30 a 35 inscrits). Aquest èxit en la demanda ens fa 

plantejar una segona edició pel proper curs 2007-2008. 
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Previsió de futur

Organització i desenvolupament de la 2ª edició del CURS DE POSTGRAU UdG: “Educació

Física a Primària: Desenvolupament Curricular i Estratègies d’Innovació Docent”, que es

realitzarà conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, i

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles.

El curs mantindrà, en termes generals, la mateixa estructura i dinàmica que s’ha seguit

en la primera edició, incorporant aquells canvis i modificacions que des de la direcció del

curs es considerin pertinents per tal de millorar l’oferta si s’escau. En aquest sentit, es

preveu la incorporació de nou professorat de prestigi reconegut que entenem que pot

enriquir els continguts del curs.

Atès que el calendari del postgrau és l’acadèmic, durant el primer semestre del 2007 es

realitzarà i finalitzarà la primera edició de l’esmentat curs, mentre que la segona edició

s’iniciarà en el segon semestre del 2007, allargant-se fins al primer semestre del 2008. 
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1.2 II Jornades de la CEEF de la UdG: La tecnificació i el rendiment 

esportiu 

D’acord amb els objectius i les finalitats de la CEEF, enguany vàrem dur a termes les II 

Jornades de la CEEF. Durant  l’any 2005 es va realitzar la primera edició i, atesos els 

resultats aconseguits, es va considerar oportú mantenir la periodicitat anual d’aquesta 

activitat. 

Tal i com s’assenyalarà més endavant, es va considerar adient tractar la temàtica de la 

Tecnificació i el Rendiment Esportiu d’acord amb la nova realitat del pla de Tecnificació a 

Catalunya (promogut per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya), i especialment degut a l’impacte que aquest pla té i ha de tenir en un futur 

immediat en les comarques gironines.

Els objectius de les II Jornades de la CEEF se centraven en dos grans eixos. D’una banda,

en un eix formatiu que pretenia debatre, discutir i aprofundir sobre tots aquells aspectes 

rellevants que giren al voltant d’un tema tan complex com és el procés de tecnificació i 

l’accés dels esportistes a l’alt rendiment. Des d’aquesta perspectiva es va desenvolupar 

un programa que pretenia posar de manifest tots els aspectes destacats que incideixen 

en aquest període de la vida dels esportistes.

D’una altra banda, en un eix organitzatiu i de finalitats de les activitats de la CEEF. Es 

pretenia consolidar unes jornades d’alta qualitat sobre temàtiques pertinents per tal que 

es converteixin a mig plaç en un referent en l’àmbit de la formació permanent en temes 

esportius.

Activitat: II Jornades de la CEEF de la UdG: la tecnificació i el rendiment esportiu

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona 

Realitzat: Banyoles, 28 i 29 de desembre de 2006, a l’aula de formació de la Federació 

Espanyola de Rem.

 

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Consell social de la UdG, 

Consell Comarcal, Consell Català de l’Esport, Federació Espanyola de Rem, Fons Social 

Europeu, Servei d’Ocupació de Catalunya i Pacte territorial per a l’Ocupació de les 

comarques de Girona, Club Natació Banyoles.
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Ponents:

Sr. Carles Giralt. Responsable del programa de tecnificació esportiva de la Secretaria 

General de l’Esport. Generalitat de Catalunya.

Dr. Francisco Javier Giménez, professor de la Universitat de Huelva

Sr. Bernat Llobet, , director tècnic de rugby del GeieG.

Sr. Xavier Pascual, responsable de l’handbol base del F.C.Barcelona.

Sr. Borja Comenge, entrenador ajudant del primer equip de l’Akasvayu CB Girona.

Sr. Jordi Camps, seleccionador català d'hoquei patins.

Dr. Daniel Brotons, president de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport.

Sr. Albert Corominas, plata en K-2 de Marató de la 2a Copa del Món d'Eslovàquia'06 de 

piragüisme i entrenador del CNB.

Sr. Mapfredt Arndt, Seleccionador nacional de piragüisme de la Xina. Ex-entrenador de 

piragüisme del Club Natació Banyoles. 

Dr. Salvador Olaso, professor de l'INEF Lleida

Sr. Bienvenido Front, director tècnic de la Federació Catalana de Rem.

Crèdits de lliure elecció: 1 crèdit als estudiants de la Universitat de Girona

Nº d’assistents: 15, més acompanyants i col·laboradors puntuals
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Programa:

Dijous, 28 de desembre de 2006

Matí

9’00h Lliurament de documentació

9’30h Inauguració de les Jornades.

 Sr. Joan Julià primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Banyoles

 Dr. Joaquim Maria Puigvert, vicerector de recerca en humanitats i ciències socials de 

la UdG

 Sr. Joaquim Rodríguez, delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport 

 Dr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG

10’00h Ponència inaugural: Programes de tecnificació esportiva a Catalunya.

Ponent: Sr. Carles Giralt. Responsable del programa

de tecnificació esportiva de la Secretaria General de 

l’Esport. Generalitat de Catalunya.

11’30h Pausa-cafè

12’00h Ponència: La detecció de talents en el basquetbol.

Ponent: Dr. Francisco Javier Giménez, professor de la Universitat de Huelva

14’00h Dinar
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Tarda

16’00h Debat/ Discussió: Com entrenar la tècnica i la tàctica en diferents esports en el 

període de tecnificació?

Moderador: Dr. Francisco Javier Giménez, professor de la Universitat de Huelva

Participants: 

Sr. Bernat Llobet, , director tècnic de rugby del GeieG.

Sr. Xavier Pascual, responsable de l’handbol base del F.C.Barcelona.

Sr. Borja Comenge, entrenador ajudant del primer equip de l’Akasvayu CB Girona.

Sr. Jordi Camps, seleccionador català d'hoquei patins.

17’30h Pausa-cafè

18’00h Ponència: La tècnica i la tàctica esportiva i el seu entrenament en el període de 

tecnificació esportiva.

Ponent: Sr. Xavier Pascual, responsable de l’handbol 

base del F.C.Barcelona.

20’00h Finalització jornada.
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Divendres, 29 de desembre de 2006

Matí

9’30h Ponència: Control mèdic i valoració funcional en la

tecnificació esportiva.

Ponent: Dr. Daniel Brotons, president de la Societat

Catalana de Medicina de l’Esport.

11’00h Pausa-cafè

11’30h Activitat pràctica: Seguiment pràctic de l’entrenament de tecnificació esportiu.

Ponent: Mapfred Arndt, seleccionador de l’equip 

nacional de piragüisme de la Xina i ex-entrenador de 

piragüisme del Club Natació Banyoles

Guia de la pràctica: Sr. Albert Corominas, plata en K-2 

de Marató de la 2a Copa del Món d'Eslovàquia'06 de 

piragüisme i entrenador del CNB.

14’00h Dinar

Tarda

16’00h Ponència: Planificació de l’entrenament en la tecnificació i el rendiment esportiu.

Ponent: Dr. Salvador Olaso, professor de l'INEF Lleida

17’30h Pausa-cafè

18’00h Ponència: Programes de tecnificació esportiva en 

rem olímpic.

Ponent: Sr. Bienvenido Front, director tècnic de la 

Federació Catalana de Rem.

19’30h Cloenda de les jornades

Dr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG 
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Impacte mediàtic:

Entrevista Ràdio Banyoles: 25/12/06

Entrevista Onda Rambla: 28/12/06 i 29/12/06

Informació gràfica: 

El Diari de Girona (publicitat): 22, 24 i 25 de desembre.

Diari de Girona: 28/12/06 i 29/12/06.

Impacte en el domini web: 

WEB: www.udg.es 5/12/06
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WEB: www.udg.edu/esports/  5/12/06
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WEB: www.banyoles.cat 27/12/06
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WEB: http://olympicstudies.uab.es 
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WEB: 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/novedades200

611.pdf 

WEB: www.fchandbol.com 12/12/06 
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WEB: www.remcatalunya.org 12/12/06 

WEB: www.entrenament.com i www.educaciofisica.net 12/12/06 
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WEB: www.cnbanyoles.cat  4/12/06

WEB: www.fcpiraguisme.com 31/11/06
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WEB: www.basquetcatala.com 30/11/06
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WEB: www.cbgirona.com 21/12/06 

WEB: www.handbolbanyoles.com 14/12/06
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Resum de l’activitat i valoració:

L’acte inaugural de les jornades va presidir-lo el 

Sr. Joan Julià, primer tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Banyoles, i hi van intervenir el 

Dr. Joaquim Maria Puigvert, vicerector de recerca 

i humanitats socials de la UdG, el Sr. Joaquim 

Rodríguez, delegat territorial de la Secretaria 

General de l’Esport i el Dr. Víctor López, director 

de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG.

En aquest acte va quedar palesa la voluntat de les institucions de mantenir i reforçar les 

activitats de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG. Així, els diferents 

representats van fer esment de la necessitat d’organitzar aquests tipus d’actes formatius 

i alhora la conveniència de continuar en les línies de treball que es desenvolupen des de 

la CEEF.

En termes generals cal assenyalar que l’organització d’aquestes segones jornades, 

seguint les iniciades al 2005, pretenia consolidar un programa estable de periodicitat 

anual conegut com: Les jornades de la CEEF. La temàtica d’enguany, la Tecnificació 

Esportiva i el pas cap a l’alt rendiment, entenem que era adient d’acord amb la nova 

estructura de Centres de Tecnificació Esportiva de Catalunya i les particularitats de 

l’esport d’elit que hi ha a Banyoles i a les comarques gironines (Rem, piragüisme, 

bàsquet, ciclisme, etc.).

Les jornades han aconseguit, en gran mesura, els objectius inicials que es perseguien: 

 Promoure la reflexió, el diàleg i la divulgació en l’àmbit de l’esport de formació i del 

rendiment. 

 Revisar l’estat actual de la tecnificació esportiva a Catalunya centrant-se 

fonamentalment en l’anàlisi de les noves tendències i metodologies en la detecció de 

talents i en l’entrenament de les diferents modalitats esportives.

 Debatre els models actuals de planificació i entrenament en el període de tecnificació 

esportiva. 

 Conèixer els models de tecnificació esportiva i la detecció de talents des d’una 

perspectiva global. 
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El grau de satisfacció de les jornades per part de l’organització i els assistents ha sigut 

molt alt, sobretot degut al nivell dels continguts impartits pels ponents i conferenciants. 

També és remarcable que malgrat la quantitat 

d’inscripcions, situada per sota de els 

expectatives inicials, hi ha hagut un perfil 

qualitatiu dels assistents destacable. Així s’ha 

comptat amb professionals de l’àmbit de la 

tecnificació esportiva catalana i de la resta de 

l’estat espanyol, a més de la presència 

d’entrenadors, llicenciats i mestres d’educació 

física.  

En aquest sentit, cal assenyalar l’excel·lent dinàmica de treball establerta que ha facilitat 

un contacte i debat permanent entre els diferents participants, tant ponents com 

assistents.

 

Com ve sent habitual en les diferents activitats de la CEEF, al finalitzar les jornades es va

realitzar una avaluació anònima de les mateixes. Els resultats mostren un alt grau de 

satisfacció dels participants. Aquest fet es valora molt positivament i ens encoratja a 

continuar en aquesta direcció. Això no elimina el fet que cal revisar alguns aspectes per 

tal de millorar les propostes de les següents edicions i així poder avançar en 

desenvolupar una oferta d’activitats formatives d’alta qualitat.

En termes generals, doncs, les jornades es valoren com a molt positives i reforça la idea 

inicial de la direcció de la CEEF de realitzar anualment unes jornades sobre temàtiques de

caràcter específic que es considerin especialment rellevants en cada moment. 
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Previsió de futur

Tal  i  com ja s’ha fet  esment al  llarg del  document,  la  intenció  de la  CEEF és donar

continuïtat  a  l’organització  de  les  jornades,  per  tal  de  consolidar  definitivament  el

projecte endegat l’any 2005 i conegut com “Les Jornades de la CEEF”. 

Seguint amb la idea inicial de debatre temes d’actualitat i d’especial importància en el 

model esportiu actual (i un cop analitzat el model de formació de tècnics i el pla de 

tecnificació esportiva en aquestes dues edicions primeres), entenem que un tema 

absolutament vigent i transcendent és el que fa referència a l’esport a l’escola. En aquest 

sentit, s’està pensant en realitzar unes jornades sobre la realitat actual i les perspectives 

de futur de l’esport escolar. Aquest tema és especialment interessant si tenim present 

que actualment s’està treballant des de la Secretaria General de l’Esport i des dels 

centres educatius, per consolidar el “Pla de l’Esport a l’escola”. 

Entenem que és un bon moment per dur a terme unes Jornades que es refereixin al

PRESENT I FUTUR DE L’ESPORT ESCOLAR, que permeti reflexionar sobre aquesta realitat

i es converteixi en un espai de debat. Entenem per “esport escolar” tot aquell que es duu

a terme en edat escolar i també sota l’organització dels centres educatius de primària i de

secundària.  Per això, considerem imprescindible la participació de la Secretaria General

de l’Esport, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com de la Unió

de Consells Esportius en aquestes Jornades i d’altres institucions implicades.

Aquestes Jornades haurien de reforçar la tasca formativa que ja s’està duent a terme des

de  diferents  institucions  (p.e.  SGE),  però  també  entenem que  ha  de  tenir  un  caire

acadèmic que permeti aprofundir en aspectes rellevants no estrictament circumscrits al

Pla  Català  de  l’Esport  a  l’Escola.  Per  això  estem elaborant  el  programa on  esperem

comptar  amb  la  participació  d’investigadors  i  professors  universitaris  de  reconegut

prestigi, així com d’altres agents que incideixen en el món de l’esport escolar.

L’experiència d’aquests dos anys ens suggereix analitzar amb més detall les dates en les

que seria pertinent realitzar les jornades per tal que aquestes arribin a un número més

elevat de persones interessades.

En aquests moments, la CEEF ja està treballant amb la Secretaria General de l’Esport i

amb  l’Ajuntament  de  Banyoles  per  tal  d’actuar  coordinadament  en  l’organització

d’aquestes III Jornades que esperem que es puguin desenvolupar amb èxit i permetin a

la CEEF avançar en la consecució dels seus objectius i finalitats fundacionals.
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1.3 Cursos d’estiu. 

1.3.1  La preparació física en els esports  

Activitat: Curs d’estiu: l’entrenament esportiu amb nens i joves. 

Organitza: Fundació UdG: Innovació i Formació. Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona.

Realitzat: Banyoles, del 10 al 14 de juliol de 2006, a les aules de formació de la CEEF de

la UdG.  

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles i Consell Català de l’Esport.

Coordinador curs: Sr. Jesús Escosa, Universitat de Girona. 

Professorat: Sr. Jesús Escosa (UdG), Dr. Víctor López (UdG), Jordi Buch (UdG).

Nº alumnes: 16 alumnes

Programa: 

Els continguts del programa són:

1. Principis de l’entrenament esportiu ( 2 hores)

2. La resistència ( 3 hores) .

2.1.El desenvolupament de la resistència fins el 18 anys

2.2. Recomanacions metodològiques. Mètodes de treball.

3. La força ( 4 hores).

3.1. El desenvolupament de la força fins el 18 anys

3.2. Recomanacions metodològiques. Mètodes de treball.

4. La velocitat (3 hores) .

4.1. El desenvolupament de la velocitat fins els 18 anys.

4.2. Recomanacions metodològiques. Mètodes de treball.

5. La flexibilitat ( 3 hores) .

5.1. El desenvolupament de la flexibilitat fins els 18 anys.

     5.2. Recomanacions metodològiques. Mètodes de treball.

Crèdits de lliure elecció: 1 crèdits. 
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Impacte mediàtic:

Entrevista Ràdio Banyoles: 10/07/06

Informació gràfica: 

El Punt Diari: 11/07/06

Diari de Girona: 11/07/06
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1.3.2 Curs d’Educació física i TIC: educar a través de projectes telemàtics col·lectius.

Activitat: Curs d’Educació física i TIC: educar a través de projectes telemàtics col·lectius

Organitza: Fundació UdG: Innovació i Formació. Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona.

Realitzat: Banyoles, del 10 al 14 de juliol de 2006, sala informàtica del CEIP la Draga i 

sala d’informàtica del Telestany del Consell Comarcal. 

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal Pla de 

l’Estany.

Coordinador curs: Sr. Carles Ballart, Universitat de Girona 

Professorat: Carles Ballart (UdG), Ramon Barlam (UOC), Raquel Font (UAB), Emma 

Puigmal (UdG).

Nº alumnes: 11 alumnes.

Programa: 

1. Introducció als projectes telemàtics.

1.1. Les possibilitats educatives dels projectes telemàtics

1.2. Les xarxes telemàtiques educatives

2. Com crear un projecte telemàtic.

2.1. Les fases de la creació d’un projecte telemàtic

2.2. El projecte “Valors en Joc”

3. Creació de pàgines Web

3.1. Les fases de la creació d’una pàgina web

             3.2. L'estructura DotNetNuke de creació de pàgines web

4. Creació d’un projecte telemàtic en l’àrea d’Educació Física

4.1.  Definició  de continguts  i  objectius  de  l’àrea  d’educació  física,  així  com el

col·lectiu d’alumnes a qui s’adreçarà.

4.2. Definició dels diferents apartats del projecte i del que implica cadascun dels

apartats

4.3. Selecció, anàlisi i construcció d’activitats que es treballaran durant el projecte.
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4.4. Definició de l’avaluació del projecte.

4.5. Creació del projecte telemàtic

Crèdits de lliure elecció: 1 crèdits. 

Impacte mediàtic:

Entrevista Ràdio Banyoles: 10/07/06

Informació gràfica: 

El Punt Diari: 11/07/06

Diari de Girona: 11/07/06
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Resum de l’activitat i valoració:

Els cursos d’estiu de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona es 

van realitzar durant la setmana del 10 al 14 de juliol a Banyoles. La docència d’ambdós 

cursos va ser eminentment pràctica (principalment al pavelló de La Draga i al Club 

Natació Banyoles), tal i com s’havia reflectit a les propostes de la primera edició. La 

participació en els cursos va reunir estudiants (principalment d’Educació Física) i  

professors d’educació física, així com professionals d’altres àmbits (tècnics municipals, 

entrenadors esportius, etc.).

  

L’experiència s’ha valorat molt positivament per part dels assistents, i també per part de 

la CEEF. Eren els segons cursos d’estiu organitzats des de la CEEF i el nivell de satisfacció

és alt, tant per la participació com per les valoracions rebudes, i també des d’una 

perspectiva organitzativa. 

Previsió de futur:

Organització de cursos d’estiu UdG. D’entre les voluntats i finalitats de la CEEF hi ha la

d’establir i mantenir un calendari formatiu estable que es mantingui com a referència per

a totes les persones interessades. Des del moment de la seva creació, la CEEF ha vingut

realitzant cursos d’estiu UdG. Entenem que és important seguir  treballant  en aquesta

direcció i, per tant, mantenir l’organització d’aquesta activitat. La quantitat de cursos a

oferir, així com la temàtica queden pendents d’anàlisi i de concreció, tot i que en aquests

moments ja s’hi està treballant.   
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1.4 Conferències de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG. 

1.4.1 El rem i la seva dimensió universitària 

Activitat: Conferència “el rem i la seva dimensió universitària” 

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona, Servei 

d’Esports de la UdG i Agrupació Rem UdG

Realitzat: 10 de març de 2006, a la sala de formació de la Federació Espanyola de Rem

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Secretaria General de l’Esport, 

Federació Espanyola de Rem

Ponent: Prof. Lionel Girard, Universitat de Nantes i responsable de la FISU

Nº d’assistents: 35 assistents

 

Crèdits de lliure elecció: No. 

Resum de l’activitat i valoració:

La conferència, “El rem i la seva dimensió universitària” es va realitzar a Banyoles en el 

marc del 1er Campionat d’Espanya Universitari de Rem. En aquest sentit, el Servei 

d’Esports de la UdG i l’Agrupació de Rem UdG van contribuir positivament a l’organització

de l’acte. El Prof. Lionel Girard, va exposar l’estructura organitzativa de la Federació 

Francesa de Rem aprofundint en el desenvolupament i en el protagonisme que està 

agafant el rem universitari francès. 

Cal destacar molt especialment l’assistència a l’acte de la rectora de la UdG, Dra. Anna M.

Geli i també de la vicerectora Dra. Helena Benito. La majoria d’assistents representaven 

el rem local i estatal, ja que la conferència va aplegar directius, entrenadors i remers dels

principals equips participants en el campionat.  
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1.4.2 Beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques d’intervenció a l’atenció 

primària 

Activitat: Conferència “beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques d’intervenció a 

l’atenció primària” 

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i Secretaria 

General de l’Esport. 

Realitzat: Dimecres, 10 de maig de 2006, de dos quarts de vuit a dos quarts de 10 del 

vespre. Sala de conferències de la Fontana d’Or. 

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Secretaria General de l’Esport, 

Caixa de Girona. 

Ponent: 

Dr. Mario Lloret, coordinador de la unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport. 

Dr. Jordi Sitjà, responsable del centre de Medicina de l’Esport de la Secretaria General de 

l’Esport a Girona

Nº d’assistents: 45 assistents.

Resum de l’activitat i valoració:

La conferència “beneficis de l’activitat física en la 

salut: polítiques d’intervenció a l’atenció primària”, 

es va realitzar a Girona el dimecres 10 de maig a la 

sala de conferències de la Fontana d’Or, organitzada

conjuntament per la Càtedra d’Esport i Educació 

Física de la Universitat de Girona i la Secretaria 

General de l’Esport amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Banyoles i Caixa de Girona. 

La inauguració de l’acte va comptar amb la presència del Dr. Joaquim M. Puigvert, 

vicerector de Recerca en Humanitats i Ciències Socials de la UdG, el Sr. Josep Saguer, 

representant territorial de la Secretaria general de l’Esport i el director de la Càtedra el 

Dr. Víctor López Ros.   
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Els assistents representaven àmpliament l’àmbit sanitari i l’esportiu de les comarques 

gironines (metges, infermeres, llicenciats i mestres d’Educació Física) reunint un total de 

45 persones. 

El Dr. Jordi Sitjà, responsable del centre de Medicina de l’Esport de la Secretaria General 

de l’Esport a Girona, va parlar sobre els principals beneficis saludables de l’activitat física,

donant pas posteriorment al Dr. Mario Lloret, coordinador de la unitat d’Esport i Salut del 

Consell Català de l’Esport.

La temàtica 

del Dr. Mario 

Lloret va 

suscitar gran 

interès entre 

els assistents

degut a la 

iniciativa del 

nou Pla d’ 

Implementació Progressiva de la prescripció de 

l’Activitat Física als Centres  d’Atenció Primària de 

Salut. El pla experimental ja s’ha introduït a 20 

municipis de Catalunya amb els respectius Centres 

d’Atenció Primària i centres d’activitat física i salut. La 

bona experiència fins al moment suposa ampliar a 65  

els municipis implicats al nou pla (PIP).  

Aquest pla el que pretén és, en termes generals, augmentar el nombre de practicants 

esportius, per tal de millorar la salut de la població catalana, i al mateix temps que això 

reverteixi en la reducció dels costos de la sanitat pública. 
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1.4.3 Noves tendències de l’entrenament de competició a la natació

Activitat: Conferència CEEF UdG “Noves tendències de l’entrenament de competició de la

natació” 

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i Ajuntament de

Banyoles. 

Realitzat: Dissabte, 16 de setembre de 2006 a la sala de socis del Club Natació Banyoles

a 2/4 de 7 de la tarda.

Institucions col·laboradores: Club Natació Banyoles, ANCAT i Consell Comarcal Pla de 

l’Estany. 

Ponent: 

Sr. José Antonio del Castillo, director tècnic i entrenador del CN St. Andreu. Llicenciat en 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster d’alt rendiment del CSD i entrenador 

superior de natació.

Sr. Jordi Jou, nedador del C.N. St. Andreu. Campió d’Espanya de 1500 m i dels 10 Km.

Sra. Erika Villaecija, nedadora del C.N. L’Hospitalet. Medalla d’or del 800m. lliures als 

campionats d’Europa de Madrid 2004. Medalla de Plata 800 m. lliures Copa del Món Berlín

2003.

Moderador: Sr. Tomàs Yebra, periodista de Catalunya Ràdio. 

Nº d’assistents: 70 assistents.

Resum de l’activitat i valoració:

La conferència “Noves tendències de l’entrenament de competició de la natació”, es va 

realitzar a Banyoles el dissabte 16 de setembre a la sala de socis del Club Natació 

Banyoles, organitzada per la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona

conjuntament amb l’Ajuntament de Banyoles i amb la col·laboració del Club Natació 

Banyoles, ANCAT (associació de nedadors catalans) i el Consell Català de l’Esport. 
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La inauguració de l’acte va comptar amb la 

presència del Sr. Joan Julià, regidor d’esports de 

l’Ajuntament de Banyoles, el Sr. Joan Anton 

Abellan, president del Club Natació Banyoles i el 

director de la Càtedra el Dr. Víctor López Ros.   

Els assistents representaven el sector esportiu de la natació de les comarques gironines 

(directius, entrenadors, nedadors i aficionats a la natació) reunint un total de 70 

persones. 

El Sr. José Antonio del Castillo, director tècnic i entrenador del Club Natació Sant Andreu,

va iniciar la conferència exposant el marc general de les noves tendències de 

l’entrenament de la natació i comparant la natació catalana respecte la natació 

internacional i mundial. També va distingir les diferents modalitats de la natació mostrant

en projeccions de vídeo alguns mètodes d’entrenament innovadors que s’utilitzen a 

l’actualitat. 

En el torn dels esportistes, l’Erika Villaécija i en Jordi Jou va suscitar gran expectació pels 

aproximadament 40 joves nedadors que van assistir a l’activitat de la Càtedra. 

L’exposició d’ambdós nedadors va descobrir alguns dels secrets de l’entrenament que 

estan realitzant en les seves especialitats i que tants èxits esportius els hi han donat. 

L’activitat va finalitzar amb una taula rodona-debat amenitzada pel periodista de 

Catalunya Ràdio, el Sr. Tomàs Yebra i amb una participació activa dels assistents. 
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1.4.4 Conferència inaugural del curs de postgrau en l’acte de celebració dels 15 anys

del Consell Social de la Universitat de Girona. “Formació, innovació i pràctica 

docent en educació física” 

Activitat: Conferència inaugural del postgrau de la CEEF UdG. “Formació, innovació i 

pràctica docent en educació física”

Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i Consell Social 

de la Universitat de Girona. 

Realitzat: Divendres, 10 de novembre de 2006 a les 18 hores de la tarda.

Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles i Club Natació Banyoles

Ponent: 

Dra. Marta Capllonch Bujosa, professora de la Universitat de Barcelona, cap d'estudis de 

la Facultat de Formació del Professorat (UB) i directora del curs de Postgrau de disseny i 

desenvolupament curricular de l'Educació Física (UB)

Nº d’assistents: 60 assistents.

Programa: 

Albert Bou Joan julià Dra. Anna M. Geli Dr. Víctor López
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1. Obre l’acte el Sr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esports i Educació 

Física. (5’)

Cedeix la paraula en l’ordre següent: 

2. Parlament del Sr. Albert Bou, president del Consell Social de la UdG. (5’)

3. Parlament de la Sra. Anna M. Geli, rectora de la Universitat de Girona. (5’)

4. Parlament i inauguració del curs de postgrau a càrrec del Sr. Joan Julià, 

primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Banyoles. (5’)

Conferència inaugural Formació, innovació i pràctica docent en educació física.

Resum de l’activitat i valoració:

La inauguració de l’acte va comptar amb la presència de la Dra. Anna Maria Geli, rectora 

de la Universitat de Girona, el Sr. Joan Julià, primer tinent alcalde de l’Ajuntament de 

Banyoles,  el Sr. Albert Bou, president del Consell Social de la UdG i el Dr. Víctor López, 

director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona. 

L’activitat es va emmarcar en la celebració dels 15 anys de la UdG i en la inauguració del 

primer postgrau d’Educació Física que s’iniciava a Banyoles. 

Davant d’aquests fets tan rellevants, la conferència va ser duta a terme per la Dra. Marta

Capllonch amb un gran discurs pedagògic, en un 

espai únic, com és la sala de socis del Club Natació 

Banyoles.

Els assistents eren majoritàriament el professorat i 

els inscrits al postgrau d’educació física que 

s’iniciava al mateix dia, tot i que diverses 

personalitats i gent de l’àmbit de l’educació física va

participar en la conferència.     
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Previsió de futur:

Mantenint la trajectòria endegada des del moment de creació de la CEEF, hi ha la previsió

d’organitzar  diferents  conferències  sobre  temàtiques  rellevants,  ja  sigui  de  forma

autònoma o participant i col·laborant amb d’altres institucions.

D’entre els temes que creiem que tenen especial interès hi hauria:

o Els valors educatius de l’esport.

o L’esport amb població discapacitada.

o Dona i esport.

o L’esport com element d’integració i cohesió social.

o Altres.

Organització  d’un  acte  acadèmic  (Conferència,  Taula  Rodona,...)  en  el  marc  del

Campionat  Europeu de  Rem Universitari  que  organitza  la  UdG.  i  que  es  realitzarà  a

Banyoles  durant  el  mes  de  Setembre  del  2007.  Considerem  que  en  aquest  acte

conflueixen  dos  aspectes  cabdals  per  la  CEEF.  D’una  banda,  que  la  universitat

organitzadora és la UdG, i per altra banda que es du a terme a Banyoles. Atès que aquest

és un esdeveniment molt important, hores d’ara ja estem treballant per veure la viabilitat

de la participació de la CEEF mitjançant aquest acte acadèmic.
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2. Activitats de col·laboració i suport de la CEEF de la UdG. 

2.1  III Clínic d’alt rendiment en handbol 

Activitat: III Clínic d’ alt rendiment en handbol. 

L’última etapa de formació del jugador: de la Tecnificació a l’Alt Rendiment.

Organitza: Federació Catalana d’Handbol. 

Realitzat: Girona, 19 al 22 gener de 2006. Sala de premsa Pavelló Municipal Girona – 

Fontajau (Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24)

 

Institucions col·laboradores: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de 

Girona, Consell català de l’Esport, Ajuntament de Girona. 

Ponent: 

Sr. Francisco Seirul·lo, preparador físic del 1er equip de futbol del FCB. Professor de 

l’Inefc de Barcelona

Sr. Jordi Ribera, seleccionador nacional i responsable de les seleccions masculines 

d’handbol de Brasil.

Sr. Jaume Fort, ex-porter d’handbol professional. Business Development Manager-

Handball de Kinetical Mobilitiy Solutions. Tècnic de la Federació Francesa d’handbol,  

Ligue Languedoc-Rousillon de Handball

Sr. Manel Montoya Fernández, entrenador Selecció Catalana Masculina. Entrenador de 

l’equip ASOBAL del BM Granollers

Sr. Xavier Pascual, entrenador de porters del 1er equip d’Handbol del FCB.

Nº d’assistents: 35 persones

Crèdits de lliure elecció: No, certificat d’assistència. 

Impacte mediàtic:

Revista de la FC Hanbol. Nº 18, hivern 2005

14/1/2006 www.laMalla.net/canal/esports/agenda

Revista de la FC Handbol. Nº 19, primavera 2006

20/1/2006 Diari de Girona
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Resum de l’activitat i valoració:

La tercera edició del Clínic d’Alt Rendiment en Handbol es va fer coincidir amb la disputa 

del Triangular Internacional d’handbol de Catalunya 2006, 

amb la selecció catalana, la selecció del Japó i la selecció de 

Brasil com a participants. 

El clínic es va centrar en la darrera etapa de formació del 

jugador. Es va comptar amb la presència de professionals 

internacionalment coneguts com Francisco Seirul·lo, 

preparador física del FCBarcelona o Jordi Ribera, 

seleccionador del Brasil entre d’altres. 

 

2.2  III Jornades de Turisme i Esport 

Activitat: III Jornades de Turisme i Esport

Organitza: Consell Comarcal Pla de l’Estany 

Realitzat: Banyoles, 15 i 16 de març de 2006. Sala de plens del Consell Comarcal Pla de 

l’Estany. (C/ Catalunya, 48 – Can Puig de la Bellacasa)

  

Institucions col·laboradores: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de 

Girona, Destinació Turística Esportiva, Fons Social Europeu, Servei d’Ocupació de 

Catalunya i Pacte territorial per a l’Ocupació de les comarques de Girona. 

Ponents: 

Sr. J.M. Bech, Escola Universitària de turisme. Universitat de Girona.

Dr. Antoni Costes, delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport a Lleida

Sra. Anna Pantín, Escola Universitària de turisme. Universitat de Girona.

Nº d’assistents: 35 persones. 

Crèdits de lliure elecció: No, certificat d’assistència. 
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Resum de l’activitat i valoració:

Les jornades van centrar-se en la problemàtica de la llei que regula les activitats físico-

esportives al medi natural. Es va comptar amb la participació del sector d’empreses 

esportives, fet que va condicionar positivament al desenvolupament de casos pràctics i 

concrets sobre l’esmentada llei.

Els ponents van exposar magistralment la temàtica, i també van contribuir al debat i a 

l’exposició d’inquietuds dels assistents.   

2.3 1es Jornades “posa’t al dia” 

Activitat: 1es Jornades posa’t al dia: Activitats físico-esportives en edat escolar a l’alt 

Empordà

Organitza: Observatori de l’esport Alt Empordà 

Realitzat: Navata, 20 i 21 d’octubre de 2006 a l’hotel Torremirona Spa Ressort (Ctra. N-

260 Km. 46 · 17744 Navata (Figueres) 

  

Institucions col·laboradores: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de 

Girona, Consell comarcal Alt Empordà, Col·legi de Llicenciats en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport de Catalunya, Consell Esportiu Alt Empordà, Hotel Torremirona Spa 

Ressort.

Ponents: 

Sra. Marta Carranza, directora de promoció esportiva de l'institut Barcelona Esports de 

l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Pep Invernó, professor d’EF del IES Narcís Monturiol. 

Sr. Pep Pujols, delegat territorial del COPLEF a Girona.

Sr. Ricard Pradas, col.laborador de la Càtedra d’esport i educació física de l’UdG i 

professor de la UdG.

Sr. Joan Arumí, coordinador de la llicenciatura de la CAFE de UVIC.

Mireia Etxegoien, professora d’EF del IES Cap Norfeu.

Sra. Maria Prat, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sr. Volker Herrmann, contra mestre Ceara de Capoeira.

Sra. Coral Vila, professora d'EF del IES Llagostera.

Sr. Ignasi Pérez, llicenciat en educació física.

Sr. Ruben Lamas, monitor especialista.
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Sr. Pere Iglesias, fisioterapeuta.

Sr. Carles Ramonet, tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Empordà.

Sr. Xavier Vilella, professor d’EF del IES La Jonquera.

Sra. Àngels Gazapo, professora d’EF del CEIP Josep Pallach.

Sr. Jordi Mayola, professor d’EF del CEIP Joaquim Cusí.

Nº d’assistents: 35 persones

Crèdits de lliure elecció: No, certificat d’assistència. 

Impacte mediàtic: 

Web del consell comarcal de l’alt Empordà. 

Diari: Empordà i Hora Nova. 

Resum de l’activitat i valoració:

La idea inicial per la realització d’aquestes jornades havia de ser bianuals, però degut a 

les valoracions positives dels assistents es dissenyarà una segona edició pel proper curs.

Creiem que han estat força positives, tot i que s’esperava una major assistència degut a 

l’esforç de difusió, no compensat amb les inscripcions finals encara que sempre es pot dir

que es el primer any.
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3. Altres activitat  de la CEEF de la UdG. 

2.1 Fons bibliogràfic de la UdG

Resum de l’activitat i valoració:

El fons bibliogràfic de la Càtedra d’Esport de la Universitat de Girona està ubicat a la 

Biblioteca municipal de Banyoles, on hi ha un espai reservat específicament per la 

temàtica de la Càtedra. 

El gener del 2006, es disposava d’un total de 542 llibre esportius, dels quals 111 llibres i 

14 títols de revistes, són de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG.

Actualment, la Càtedra disposa en el fons bibliogràfic un total de 157 exemplars  i els 14 

títols de revistes, 46 llibres més respecte l’any anterior. 

Previsió de futur:

Seguiment i increment del fons bibliogràfic de la CEEF, ubicat a la Biblioteca Municipal de

Banyoles. Així mateix s’estudiarà la possibilitat que aquest fons estigui també catalogat

d’alguna  forma  com  a  fons  UdG  per  tal  que  hi  pugui  haver  un  accés  directe  pels

estudiants, professors i investigadors de la UdG.
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2.2 Pàgina web de la CEEF de la UdG

Resum de l’activitat i valoració:

La pàgina web ha estat el principal aspecte organitzatiu pendent de resoldre. Per diversos

motius, no imputables a la CEEF, no s’ha aconseguit dotar de contingut l’espai web que ja

teníem el 2005. 

La Universitat de Girona ha canviat el seu domini web, fet que ha suposat canviar el 

domini del 2005 http://www.udg.es/ppal/segones/catedres.htm al domini que hi haurà a 

partir d’ara:  

http://www2.udg.es/catedres

Estructura bàsica que hi ha actualment a la web de la CEEF UdG, tot i que està pendent 

de revisar i anar introduint tots els continguts que tenim preparats.

Previsió de futur:

Desenvolupament de la pàgina web. Per raons alienes a la CEEF, el projecte d’elaboració

de  la  pàgina  web  s’ha  endarrerit  extraordinàriament.  En  aquests  moments  s’hi  està

treballant i, enguany, disposarem de la pàgina web de la CEEF en l’entorn de la nova web

de la UdG. En aquest sentit, es preveu que es puguin crear pàgines específiques (dins de

l’entorn de la web de la CEEF) relatives a les diferents activitats que es puguin dur a

terme.
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4.3 Consell assessor de l’Observatori Català de l’Esport

Resum de l’activitat i valoració:

L’Observatori Català de l’Esport és una iniciativa de la Secretaria General de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya. L’Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC) és el responsable de desenvolupar-lo juntament amb la 

col·laboració d’altres institucions vinculades a l’esport a Catalunya. 

L’Observatori és un instrument adreçat a persones i organitzacions que intervenen

en l’àmbit de l’esport a Catalunya per tal d’oferir-los la informació necessària per 

fer un seguiment acurat de l’evolució del fenomen esportiu i perquè, amb el suport

d’aquesta informació, puguin prendre decisions en els seus àmbits de 

competència. La informació proporcionada se centra sobretot en Catalunya tot i 

que també s’ofereixen els mitjans per accedir a la d’altres indrets. 

En el Consell Assessor de l’Observatori de l’Esport està format per representants 

de l’Administració pública, els organismes esportius, les universitats, el sector 

empresarial i associacions professionals. 

La Universitat de Girona i en concret, el Dr. Víctor López com a director de la 

Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG, és membre del Consell Assessor que 

centra les seves tasques en la definició de les prioritats dels camps d’anàlisi a 

estudiar. 

Contacte: 

Observatori Català de l'Esport. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Av. de l'Estadi s/n - 08036 Barcelona

Tel. 93 425 54 45 ext: 407

Web: http://www.observatoridelesport.net/ 

E-mail: observatori@gencat.net    
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Previsió de futur: 

Continuar la participació en el Consell Assessor de l’OBSERVATORI CATALÀ DE L’ESPORT,

creat per la Generalitat de Catalunya (Secretaria General de l’Esport). Aquesta 

participació, endegada durant el 2006, va a càrrec del director de la CEEF. 

Durant aquest 2007 cal avaluar i analitzar dos aspectes diferents en relació a aquest 

Observatori. D’una banda, la tasca que es pugui fer des del Consell Assessor, i d’altra 

banda, altres possibilitats de col·laboració més estretes amb la Càtedra com institució. 

De fet, el propi Observatori contempla la possibilitat d’establir relacions operatives de 

recerca, assessorament, etc. amb diferents institucions. Caldrà estudiar i avaluar aquesta

possibilitat per veure’n la seva viabilitat.
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5 Relació de col·laboradors

5.3  Relació de col·laboradors institucionals

 Agrupació Rem UdG

 Ajuntament de Banyoles

 ANCAT (Associació Nedadors Catalans)

 Club Natació Banyoles

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

Catalunya Delegació de Girona

 Consell Català de l’Esport

 Consell Comarcal Pla de l’Estany.

 Consell Social de la UdG

 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 Destinació Turística Esportiva del Pla de l’Estany

 Federació Catalana d’Handbol

 Federació Catalana de Basquetbol 

 Federació Catalana de Rem 

 Federació Catalana de Piragüisme 

 Federació Espanyola de Rem

 Fons Social Europeu de la U.E.

 Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació

 Observatori de l’esport Alt Empordà 

 Pacte territorial per a l’Ocupació de les comarques de Girona

 Servei d’Esports de la UdG

 Servei d’Ocupació de Catalunya 
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5.4 Relació de col·laboradors personals

 Sr. Albert Corominas, plata en K-2 de Marató de la 2a Copa del Món d'Eslovàquia'06 

de piragüisme i entrenador del CNB

 Sr. Antoni Costes, delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport a Lleida

 Sra. Anna Pantín,  professor de l'Escola Universitària de turisme de la Universitat de 

Girona

 Sr. Bernat Llobet, director tècnic de rugby del GeieG.

 Sr. Biemvenido Front, director tècnic de la Federació Catalana de Rem

 Sr. Borja Comenge, entrenador ajudant de l’Akasvayu CB Girona.

 Sr. Carles Ballart, professor de la Universitat de Girona

 Sr. Carles Giralt. responsable del programa de tecnificació esportiva de la Secretaria 

General de l’Esport

 Dr. Daniel Brotons, president de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport

 Sra. Emma Puigmal, professora de la Universitat de Girona

 Sra. Erika Villaécija, nedadora del C.N. L’Hospitalet. Medalla d’or del 800m. lliures als 

campionats d’Europa de Madrid 2004 

 Sr. Enric Lacasa, professor del Inef Lleida

 Dr. Francisco Javier Giménez, professor de la Universitat de Huelva

 Sr. Ignasi Pérez, llicenciat en educació física

 Sr. Jesús Escosa, professor de la Universitat de Girona

 Sr. J.M. Bech, professor de l'Escola Universitària de turisme de la Universitat de 

Girona

 Sr. Jordi Buch, responsable d’activitats del servei d’esports de la Universitat de Girona

 Sr. Jordi Camps, seleccionador català d'hoquei patins.

 Sr. Jordi Jou, nedador del C.N. St. Andreu. Campió d’Espanya de 1500 m i dels 10 Km

 Sr. Jordi Ribera, seleccionador nacional i responsable de les seleccions masculines de 

Brasil

 Dr. Jordi Sitjà, responsable del centre de Medicina de l’Esport de la Secretaria General

de l’Esport a Girona

 Sr. José Antonio del Castillo, director tècnic i entrenador del CN St. Andreu

 Sr. Lionel Girard, professor de la Universitat de Nantes i responsable de la FISU

 Sr. Mapfredt Arndt, Seleccionador nacional de piragüisme de la Xina. Ex-entrenador 

de 

 Dr. Mario Lloret, coordinador de la unitat d’Esport i Salut del Consell Català de 

l’Esport. 
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 Sra. Marta Carranza, directora de promoció esportiva de l'institut Barcelona Esports 

de l'Ajuntament de Barcelona.

 Sr. Pep Invernó, professor d’EF del IES Narcís Monturiol 

 Sr. Pep Pujols, delegat territorial del COPLEF a Girona

 Sr. Ramon Barlam, professor de la Universitat Oberta de Catalunya

 Sra. Raquel Font, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona

 Sr. Ricard Pradas, professor de la Universitat de Girona

 Dr. Salvador Olaso, professor de l'INEF Lleida

 Sr. Tomàs Yebra, periodista de Catalunya Ràdio 

 Sr. Xavier Pascual, responsable de l’handbol base del F.C.Barcelona i entrenador de 

porters del 1er equip del FCB
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6. Exemplar de documents generats per la CEEF de la UdG. 

6.1 Curs de Postgrau “Educació física a primària: desenvolupament 

curricular i estratègies d’innovació docent”
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6.2 II Jornades la CEEF de la UdG: “La tecnificació i el rendiment 

esportiu” 

Postals, tríptics i pòsters 
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Banner Club Natació Banyoles i Ajuntament de Banyoles
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Publicitat jornades  

3 Tòtems de 0,95m x 3,75m 
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6.3  Cursos d’estiu
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6.4 Pòsters i targetons per les conferències de la CEEF de la UdG

6.4.1 El rem i la seva dimensió universitària

6.4.2 Beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques d’intervenció a l’atenció 

primària

58



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

59



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

6.4.3 Noves tendències de l’entrenament de competició a la natació

Pòsters, targetons i banner
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6.4.4 Conferència inaugural curs de postgrau. “Formació, innovació i pràctica docent en

educació física”. Novembre 2006.
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6.5 Activitats de col·laboració i suport de la CEEF del UdG

6.5.1 III Clínic d’alt rendiment  d’handbol 
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6.5.2 III Jornades de turisme i esport
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6.5.3 1es Jornades posa’t al dia 
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7. Aparició en els mitjans de comunicació i publicacions alienes. 

7.1 Conferència “beneficis de l’activitat física en la salut: polítiques 

d’intervenció a l’atenció primària”. Maig 2006.

DIARI DE GIRONA 10/5/06     DIARI DE GIRONA 11/5/06

65



Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
Memòria anual 2006 

7.2 Curs de Postgrau “Educació física a primària: desenvolupament 

curricular i estratègies d’innovació docent”. Juny 2006

            

   EL PUNT 24/6/06                                             DIARI DE GIRONA 26/6/06
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7.3 Cursos d’estiu de la CEEF de la UdG. Juliol 2006.

                
 DIARI DE GIRONA 11/7/06            EL PUNT 11/7/06
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7.4 Conferència “Noves tendències de l’entrenament de competició de la 

natació”. Setembre 2006.

 DIARI DE GIRONA 16/9/06 
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7.5 Conferència inaugural curs de postgrau. “Formació, innovació i pràctica 

docent en educació física”. Novembre 2006.

              

   EL PUNT 10/11/06              DIARI DE GIRONA 12/11/06 
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7.6 II Jornades de la CEEF: “La tecnificació i el rendiment esportiu”. 

Desembre 2006. 

DIARI DE GIRONA 28/12/06                            DIARI DE GIRONA 29/12/06 
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7.7 Nova seu de la CEEF UdG. Desembre 2006. 

DIARI DE GIRONA 30/12/06 
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8.  Valoració final.  

La memòria  presentada recull  l’activitat  desenvolupada  per  la  CEEF durant  el  passat

2006,  fent  esment  al  total  d’accions  realitzades  i  destacant  aquelles  que  considerem

especialment rellevants.

D’acord amb els objectius previstos per aquests primers anys, la CEEF ha combinat una

oferta d’activitats que ha englobat aquelles més de caràcter divulgatiu conjuntament amb

altres de caràcter més específic. En tots els casos, hem procurat mantenir una coherència

entre la qualitat de la proposta i el públic destinatari. Així, tal i com es pot comprovar en

la  present  memòria,  hem  realitzat  conferències,  cursos  d’estiu,  col·laboracions  amb

activitats promogudes per altres institucions, etc. sobre temàtiques diverses relatives als

àmbits d’actuació de la CEEF: turisme i esport, alt rendiment, tecnificació, activitat física i

salut, educació física curricular.

La  selecció  de  les  temàtiques  tractades  ha  respost  a  un  doble  criteri:  d’una  banda,

l’actualitat i l’interès científic i formatiu de les mateixes; i d’altra banda, la voluntat de

treballar sobre aspectes específics tenint present les activitats desenvolupades durant el

2005.

En termes generals, els assistents han manifestat un grau de satisfacció alt en totes les

activitats realitzades. Aquest és, per nosaltres, un fet destacat que ens encoratja a seguir

treballant  en la  direcció  endegada.  Seria  poc acurat,  però,  considerar  que  no  resten

aspectes per millorar. Ara bé, entenem que durant aquest segon any de funcionament de

la CEEF també s’ha avançat considerablement en aquest sentit de tal forma que s’han

optimitzat molts aspectes de caràcter organitzatiu que restaven pendents.

D’entre totes les activitats realitzades en volem destacar una de forma molt especial:

l’organització  i  desenvolupament del  primer Curs de Postgrau UdG  “Educació  Física  a

Primària: desenvolupament curricular i estratègies d’innovació docent”. Aquest ha sigut

possible  gràcies  a  la  col·laboració  de  l’Ajuntament  de  Banyoles  i  s’ha  dut  a  terme

conjuntament amb la Fundació universitat de Girona: Innovació i Formació. Com es pot

veure en el present document, el número d’inscrits ha superat totes les previsions. Així

mateix, les avaluacions trameses als alumnes a la meitat del curs mostren un nivell de

satisfacció dels mateixos molt alt.

Des  de  la  nostra  perspectiva,  l’organització  d’aquest  curs  és  important  per  molts

aspectes, però especialment per què representa un pas endavant molt destacat per dur a

terme una oferta de formació continuada d’alta qualitat.
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Durant aquest segon any també s’han consolidat les “Jornades de la CEEF”, que era un

projecte  endegat  durant  el  2005  i  que  pretenem  que  tingui  continuïtat  per  tal  de

convertir-se en un referent formatiu anual.

Totes  aquestes  activitats  han  estat  possible  gràcies  a  la  col·laboració  de  moltes

institucions, començant per la pròpia UdG i l’Ajuntament de Banyoles, i continuant per

moltes  altres  de  gran  transcendència  en  el  món  de  l’esport  i  de  l’educació  física

(Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Club Natació Banyoles,

Federació Espanyola de Rem, Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física,

Federació Catalana d’Handbol, etc.).

Així doncs, l’activitat desenvolupada per la CEEF durant el 2006 ha representat, d’una

banda,  la  consolidació  de línies  d’actuació  i  d’ofertes formatives  realitzades  durant el

2005, i també l’increment i millora de les mateixes. Des de la nostra perspectiva, i tenint

present que s’han complert una gran part dels objectius previstos, entenem que aquesta

línia  de  treball  ens  ha  de  permetre  consolidar  la  CEEF  i  començar  a  caminar  cap  a

objectius  més ambiciosos.  Aquests  es  reflectiran  en la  pertinent  proposta  d’activitats

previstes per l’any 2007.

No voldríem acabar la present memòria anual sense manifestar el nostre agraïment a

totes aquelles institucions i persones que han col·laborat a fer possible aquest projecte. 
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