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Apartat E1: Activitats

E1.1. Jornada “Els Miniesports: Estat actual de l'esport de base en els esports
col·lectius”

Nom:

Jornada “Els Miniesports: Estat actual de l'esport de base en els esports
col·lectius”
Professorat UdG:
Dr. Ricard Pradas. Professor del Departament de Didàctiques Específiques
de la Universitat de Girona i de l'EUSES – Universitat de Girona.
Professorat extern:
Sr. Joaquim Perisé. Tècnic de la Secretaria General de l'Esport. Cap d'Àrea
d'Esport per a Ciutadans. Secretari Tècnic del Pla Estratègic d'Esport Escolar
de Catalunya.
Dr. Jordi Seguí. Professor de l'INEF de Lleida, codirector del Màster Oficial
de Gestió Esportiva i de Dret Esportiu de l'INEF, professor de tècnics
esportius, assessor jurídic de (clubs, federacions i esportistes).
Sr. Joan Vilà. Responsable de l'Àrea de Metodologia del futbol del FC
Barcelona i Director Tècnic de la Federació Catalana de Futbol (2009-11).Sr.

Professorat:

Mauro Valenciano. Emprenedor en la formació dins de l'àmbit esportiu
amb Keysport. Autor dels llibres “Manual de Dirección Técnica y Pegagógica.
Profesionalidad para las organizaciones de deporte en edad escolar" (Inde,
2012) i “Aprender a ganar. La competición en el desarrollo de los
deportistas” (Inde, 2012), entre d'altres. Entrenador i Director Tècnic de
diferents clubs de bàsquet.
Sr. Pau Campos. Entrenador de l'Handbol Bordils (Divisió d'Honor Plata),
premi al millor entrenador gironí (2012-13) i Professor de l'EUSES –
Universitat de Girona.
Sr. Josep Espar. Entrenador d'Handbol de la U.E. Sarrià (1a Nacional) i
Generador

d'iniciatives

www.Interacciona21.com.
d'Handbol (2008- 11).
Tipus:

Activitat docent, Jornades

Data:

6-06-2014 al 7-06-2014

Durada:

15 hores

Director

a

www.NitroHandball.com
tècnic

de

la

Federació

i

Catalana
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Tipus
participació:

Organitzadora
Ajuntament de Banyoles

Col·laboradors:

Diputació de Girona
EUSES. Centre Adscrit UdG

Participants UdG:

5

Participants
Externs:

20
Si. De les enquestes rebudes una vegada finalitzada la Jornada, la valoració
en relació a les expectatives va ser de 7,83 i un 8,5 sobre organització. A

Enquestes:

nivell de ponents, també va haver-hi una valoració notable amb una mitjana
de 7,86 (la valoració mínima va ser de 5,5 i la màxima de 8,83). La
valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva amb un
8,67.
En aquesta ocasió, van ser unes Jornades de divulgació i debat en relació a
l'esport de base en els esports col·lectius (futbol, bàsquet i handbol) amb la
participació d'experts en la formació esportiva.
El principal objectiu va ser poder donar eines pràctiques i discutir en relació
als problemes diaris dels tècnics esportius, entrenadors i formadors dels
anomenats "miniesports".

Justificació:

Inicialment, es va presentar l'estat actual de la proposta de la Secretaria
General de l'Esport en relació al Pla Estratègic de l'Esport Escolar (PEEC),
així com l'estat de la qüestió actual de la llei de l'esport respecte als clubs
esportius i tècnics. En la 2ª jornada es va aprofundir en aspectes
d'entrenament com les etapes de canvi durant el procés de formació del
nen, els jocs reduïts com a metodologia de treball, o el que suposen les
adaptacions reglamentaries durant la seva formació.

Documentació:

Cartell de l'activitat:
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E1.2. Curs d'Estiu “Esport: Salut o Risc?”

Nom:

Curs d'Estiu “Esport: Salut o Risc?”
Professorat UdG:
Dr. Ramon Brugada. Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Girona i director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi).
Dr. Enric Subirats. Professor de medicina de la Universitat de Girona.
Cap de servei de medicina interna de l’Hospital Transfronterer de
Puigcerdà - Centre Hospitalari de la Cerdanya.
Professorat extern:
Dr. Carles Santacana. Professor titular d’història contemporània de la
UB.
Dra. Alèxia Casals. Podòloga de l’esport.
Dr.

Antoni

Beltran.

Metge

de

l’ABS

Sant

Feliu

de

Guíxols.

Sr. Arcadi Alibés. Periodista esportiu de TV3.
Sr. Borja Comenge. Entrenador professional de bàsquet en categories
Ponents:

ACB i LEB.
Dra. Victoria Pons. Metge de l’esport i Cap de Departament de Fisiologia
i nutrició del CAR de Sant Cugat.
Dr.

Antoni

Beltran.

Metge

de

l'ABS

Sant

Feliu

de

Guíxols.

Sr. Isaac Vilalta. Periodista esportiu de Catalunya Ràdio, especialista en
ciclisme, esports d'aventura i muntanya. Practicant de triatlons i curses de
muntanya participant de la Titan Desert 2010 i Cavalls de Vent.
Sr. Jordi Canals. Director del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya
de Catalunya i excorredor d'esquí de muntanya.
Sra. Beatriz Garcia Berché. Corredora d’Ultrafons del departament
d'Esports de TV3, jutge de curses de muntanya de la FEEC, a punt de
convertir-se en la primera dona espanyola en finalitzar els 4 deserts.
Sr. Jordi Pons. Alpinista que aconsegueix ser el primer català i en fer el
cim de l'Himàlaia.
Sr. Arnau Julià. Corredor d’Ultrafons de l’equip Buff Pro Team, campió
d’Espanya de raids d’aventura (2005 a 2009) i bombers dels GRAE.
Tipus:

Curs

Data:

5/09/14 i 6/09/14
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Durada:

20 hores. Divendres i dissabte de 9 a 20 hores.

Tipus participació:

Coorganització

Coorganitzadors:

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural

Participants UdG:

7

Participants
Externs:

10

Enquestes:

Si.

Justificació:

Oferir una visió crítica en relació amb una de les qüestions més
controvertides en l’àmbit de la salut i l’esport. Es vol exposar l’evolució
que ha tingut la pràctica esportiva durant les últimes dècades i les
conseqüències «saludables» que ha patit la població esportiva des del
punt de vista cardiovascular. Plantejar si l’esport és un hàbit saludable
amb
especialistes
de
l’àmbit
mèdic
i
esportiu.
Mostrar l’especificitat mèdica de l’esport de muntanya, una activitat que
en els últims anys ha tingut un creixement espectacular d’esportistes a
causa dels referents esportius del nostre país. Per acabar, poder conèixer
les dificultats i hàbits dels esportistes de muntanya en relació amb la seva
salut, així com practicar en dos entorns diferents una activitat al medi
natural de manera saludable.
Tríptic Curs d’Estiu

Documentació:
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E1.3. Acte inaugural del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona

Nom:

Acte inaugural del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona
Miquel Noguer. Alcalde de Banyoles
Silvia Font. Vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Girona.

Professorat:

Alejandro Blanco. President del Comité Olímpic Espanyol.
Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física –
Centre d’Estudis Olímpics Universitat de Girona.

Tipus:

Acte institucional

Data:

30-10-2014

Durada:

20

Tipus
participació:

Organitzadora

Coorganitzadors:

Universitat de Girona

Col·laboradors:

Ajuntament de Banyoles
Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol

Participants UdG:

0

Participants
Externs:

22

Enquestes:

No
Presentació institucional del projecte del Centre d’Estudis Olímpics

Justificació:

Universitat de Girona, que s’integra als projectes i a la infraestructura
de la Càtedra amb la finalitat de difondre l’Olimpisme i els valors
olímpics.
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Apartat E2: Altres col·laboradors
Nom:

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Institució:

Ajuntament
Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades
específiques.
Informació de la CEEF UdG al web: www.banyoles.cat

Tipus
Col·laboració:

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:

ACADÈMIA OLÍMPICA ESPANYOLA

Institució:

Comité Olímpic Espanyol
Conveni específic per la distinció com a Centre d'Estudis Olímpic.
Cessió gratuïta de fons bibliogràfic a la Biblioteca de Banyoles.

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing d'activitats vinculades al projecte del Centre d'Estudis
Olímpics.
Inclusió a la xarxa de Centre d'Estudis Olímpics Espanyoles (33 CEO's).

Nom:

CÀTEDRA MARTÍ CASALS DE MEDICINA I SALUT EN L'ÀMBIT RURAL

Institució:

Càtedra UdG

Tipus
Col·laboració:

Conveni específic per a la realització del Curs d'Estiu “Esport: Salut o
Risc?” de forma conjunta.
Difusió i mailing
Suport tècnic i administratiu
Preparació de material

Memòria Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics
Universitat de Girona

Nom:

CLUB NATACIÓ BANYOLES

Institució:

Club Esportiu
Difusió als socis i a la base de dades del club

Tipus
Col·laboració:

Cessió gratuïta d'instal·lacions esportives
Informació de la CEEF UdG al web: www.cnbanyoles.cat

Nom:

CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY

Institució:

Consell Esportiu

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing

Nom:

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. Serveis Territorials

Institució:

Generalitat de Catalunya

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing als mestres de primària i secundària

Nom:

DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES UdG

Institució:

Universitat de Girona

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing als estudiants de magisteri d’Educació Física

Nom:

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Institució:

Diputació de Girona

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing als tècnics del Consells Esportius i Ajuntaments de les
comarques de Girona
Aportació econòmica segons conveni pel pla de formació i activitats de
la CEEF UdG
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Nom:

EUSES. ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE L'ESPORT I SALUT

Institució:

Centre Adscrit de la UdG

Tipus
Col·laboració:

Cessió gratuïta d'espai (aules) i material
Disposició de professorat per les Jornades de Miniesports
Difusió en els alumnes i professorat de l'Euses

Nom:

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Institució:

Federació Esportiva

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing
www.fchandbol.com

Nom:

FUNDACIÓ UdG: INNOVACIÓ I FORMACIÓ

Institució:

Fundació privada

Tipus
Col·laboració:

Convenis específics per a la realització de Cursos d'estiu
Difusió i mailing
Suport tècnic i administratiu
Preparació de material
Avaluació i seguiment de les activitats
Control pressupostari i econòmic de l'activitat

Nom:

NIS PERE ALSIUS

Institució:

Institut de secundària

Tipus
Col·laboració:

Cessió de material esportiu (bicicletes) per realització dels cursos
d'estiu.

Nom:

OBSERVATORI DE L'ESPORT DE L'ALT EMPORDÀ

Institució:

Consell Comarcal

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing
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Nom:

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

Institució:

Generalitat de Catalunya

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.
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Apartat E3: Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors
E3.1 Llibres i publicacions electròniques
Tipus
publicacions:

Llibre – Acta del IV Seminari Internacional
Coordinadors:

Autor/s:

Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG
Jordi Sargatal Prat. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG

Títol:
Editorial:
ISBN:

El aprendizaje de la acción táctica
Diversitas - Universitat de Girona
Càtedra d'Esport i Educació Física. Universitat de Girona

ISBN 978-84-8458-436-0
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Publicació en paper i electrònica que recull i amplia els continguts tractats al
III Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica Esportiva. Febrer 2014
Publicació electrònica:
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/VI_Jornade
s_aprendizaje_accion_tactica/

Comentaris:

Tipus
publicacions:

Llibre derivat de l'activitat acadèmica del Postgrau d'Educació Física realitzat
per la Càtedra durant els cursos acadèmics 2006 a 2011.
Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG

Autor/s:

Ricard Pradas. EUSES – Universitat de Girona
Raquel Font. EUSES – Universitat de Girona

Títol:
Editorial:
ISBN:
Comentaris:

Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la
práctica docente
Cuadernos de Educación. Editorial Horsori

978-84-96108-89-9
Publicació en paper. Novembre 2014

E3.2 Actes a Congressos

Tipus i nom de
la publicació:

Comunicació: Llobet, B.(2014) ANALYSES DE L'INTERACTIVITÉ DANS
UNE SÉQUENCE DIDACTIQUES D'INITIATION AU RUGBY

Nom del
congrés o
jornada:

JOURNÉE “RENÉ DELAPLACE” 2014 RENCONTRE
PRATICIENS/CHERCHEURS: ACTUALITÉ DES CONCEPTIONS
DELEPLACIENNESL'ENSEIGNEMENT, L'ANIMATION,
L'ENTREÎNEMENT EN RUGBY.

Data i lloc de
celebració:

Espe d'Aquitaine. Universitat de Boudeus(França). 20/03/14

Comentaris:

Jornades d'Ensenyament i Entrenament del Rugby en l’àmbit francòfon,
amb presència principalment de ponents, investigadors i entrenadors
francesos, i amb presència de ponents internacionals espnayols i
anglesos.

Tipus i nom de
la publicació:

Conferència per invitació: López-Ros, V. (2014) LE MODÈLE INTÉGRÉ
TECHNICO-TACTIQUE D'ENSEIGNEMENT DES SPORTS COLLECTIFS

Nom del
congrés o
jornada:

JOURNÉE “RENÉ DELAPLACE” 2014 RENCONTRE
PRATICIENS/CHERCHEURS: ACTUALITÉ DES CONCEPTIONS
DELEPLACIENNESL'ENSEIGNEMENT, L'ANIMATION,
L'ENTREÎNEMENT EN RUGBY.

Data i lloc de
celebració:

Espe d'Aquitaine. Universitat de Boudeus (França). 21/03/14

Comentaris:

Jornades d'Ensenyament i Entrenament del Rugby en l’àmbit francòfon,
amb presència principalment de ponents, investigadors i entrenadors
francesos, i amb presència de ponents internacionals espnayols i
anglesos.

Tipus i nom de
la publicació:

Comunicació: López-Ros, V., Llobet, B., Comino, J. & Avelar-Rosa, B.
(2014) ACTIVITÉ CONJOINTE ET INFLUENCE ÉDUCATIVE DANS
L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DE L’EPS: L’INTERACTIVITÉ
COMME CONCEPT ET UNITÉ D'ANALYSE

Nom del
congrés o
jornada:

8enne BIENNALE DE L'ARIS (Associtation pour la recherche et
l'intervention en sport) “Temps, temporalités et intervention en
EPS et en sport”

Data i lloc de
celebració:

Universitat de Ginebra (Suïssa), 2-4 juliol 2014

Comentaris:

Congrés de referència en la recerca en educació física i esport en l'àmbit
francòfon, i amb presència d'investigadors d'arreu d'Europa, Portugal i
Canadencs. Es realitza biannualment i la presència d'investigadors de la
CEEF-CEO és fruit de la relació establerta amb diferents col·laboradors
de la Càtedra com a conseqüència de la realització del Seminari
Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva.

Tipus i nom de
la publicació:

Comunicació: Comino, J., López-Ros, V. & Llobet, B. (2014) ÉVOLUTION
DE L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ CONJOINTE EN SÉQUENCES
D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE EN EPS. ANALYSE DE DEUX
CAS

Nom del
congrés o
jornada:

8enne BIENNALE DE L'ARIS (Associtation pour la recherche et
l'intervention en sport) “Temps, temporalités et intervention en
EPS et en sport”

Data i lloc de
celebració:

Universitat de Ginebra (Suïssa), 2-4 juliol 2014

Comentaris:

Congrés de referència en la recerca en educació física i esport en l'àmbit
francòfon, i amb presència d'investigadors d'arreu d'Europa, Portugal i
Canadencs. Es realitza biannualment i la presència d'investigadors de la
CEEF-CEO és fruit de la relació establerta amb diferents col·laboradors
de la Càtedra com a conseqüència de la realització del Seminari
Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva.

Apartat E4: Convenis

Institucions
participants:

Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol
Universitat de Girona – Càtedra d'Esport i Educació Física UdG

Breu descripció
del propòsit
del conveni:

Atorgar el Centre d'Estudis Olímpics a la Càtedra d'Esport i Educació
Física de la Universitat de Girona per divulgar l'Olimpisme i el Moviment
Olímpic.

Data de
signatura:

18 de març de 2014

Abast
temporal:

18/3/2014 al 31/12/2014. Renovació anual

Aporta
Finançament
extern

No

Documents
annexos:

Conveni específic entre el Centre d'Estudis Olímpics del Comité Olímpic
Espanyol i la Universitat de Girona

Institucions
participants:

Diputació de Girona
Universitat de Girona – Càtedra d'Esport i Educació Física UdG

Breu descripció
del propòsit
del conveni:

Atorgar a la Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona
la subvenció pel pla de formació i activitat acadèmica anual.

Data de
signatura:

15 de desembre del 2014

Abast
temporal:

Pla de formació anual de la CEEF UdG (any 2014). Pendent de
formalitzar conveni renovable tàcitament.

Aporta
Finançament
extern

Sí. 3000€

Documents
annexos:

Resolució de la Subvenció Econòmica

Apartat E5: Ressò extern

Mitjà:

www.educacio.banyoles.cat

Data:

24/04/14

Títol de l'article
o escrit:

Jornada de formació: Els Mini Esports

Autor:

Servei d'Educació de Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://educacio.banyoles.cat/inici/id/5166

Mitjà:

www.lesportiudecatalunya.cat

Data:

08/06/2014

Títol de l'article
o escrit:

Els equips, des de la base. Completades les jornades de la Càtedra d'Esports
de la Universitat de Girona, a Banyoles i amb els esports col·lectius en les
edats de formació com a matèria d'estudi

Autor:

Diari el 9 Esportiu

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-mesesport/749938-els-equips-des-de-la-base.html?
tmpl=component&print=1&page=

Mitjà:

www.lavanguardia.com

Data:

28/07/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, candidata a Villa europea del deporte 2015

Autor:

Diari La Vanguardia

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20140728/54412260345/banyole
s-villa-europea-deporte-2015.html

Mitjà:

www.rsf.fm

Data:

03/09/2014

Títol de l'article
o escrit:
Autor:

Ràdio Sant Feliu de Guíxols

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.rsf.fm/2014/6-noticies-6-imatges-de-sfg-2.html/

Mitjà:

Televisió Costa Brava

Data:

05/09/2014

Títol de l'article
o escrit:

Sant Feliu de Guíxols obre el curs d'estiu sobre salut i esport de la càtedra
del metge rural

Autor:

Informatiu Costa Brava TV

Tipus ressò:

Premsa audiovisual

Documents:

http://tvcostabrava.xiptv.cat/modetv?chapter_id=163744

Mitjà:

Catalunya Ràdio. Delegació Territorial

Data:

01/11/2014

Títol de l'article
o escrit:

Entrevista a Víctor López, director de la CEEF UdG en motiu de la
Presentació del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona.

Autor:

Tomàs Yebra

Tipus ressò:

Ràdio

Documents:

www.catradio.cat/girona

Mitjà:

Catalunya Ràdio. Notícies migdia

Data:

01/11/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, seu del Centre d’Estudis Olímpics UdG

Autor:

Tomàs Yebra

Tipus ressò:

Ràdio

Documents:

www.catradio.cat/

Mitjà:

La Vanguardia

Data:

09/09/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, Villa europea del deporte 2015

Autor:

Informatiu Costa Brava TV

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20140909/54414820411/banyole
s-villa-europea-deporte.html

Mitjà:

Ràdio Banyoles

Data:

30/10/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles seu del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG a través de la Càtedra
d’Esports i Educació Física

Autor:

Ràdio Banyoles

Tipus ressò:

Ràdio

Documents:

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=11720

Mitjà:

Generalitat de Catalunya

Data:

30/10/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles acollirà la seu del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de
Girona

Autor:

Generalitat de Catalunya

Tipus ressò:

Ràdio

Documents:

http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-oriol-centre-estudisolimpics-udg-banyoles

Mitjà:

El Diari L'Esportiu

Data:

31/10/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, seu del Centre d'Estudis Olímpics de la UdG

Autor:

El Diari L'Esportiu

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.udg.edu/Portals/88/CEEF/BanyolesCEO_El9Esportiu_31oct2014.P
DF

Mitjà:

El Diari de Girona

Data:

1/11/2014

Títol de l'article
o escrit:

El Centre d´Estudis Olímpics de la UdG serà a Banyoles. El CEO neix amb
l'objectiu de fomentar la recerca en l'àmbit de l'esport i l'educació i és el
primer que es crea a Catalunya des de 1993

Autor:

Diari Esportiu. Sport

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/udg/2014/10/31/centre-destudis-olimpics-udgsera/694829.html PDF

Mitjà:

Banyoles TV

Data:

4/11/2014

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, seu del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona
(UdG)

Autor:

Banyoles TV

Tipus ressò:

Premsa audiovisual

Documents:

https://www.youtube.com/watch?v=6KfzkcpmJZo

Mitjà:

El Punt Diari

Data:

29/12/14

Títol de l'article
o escrit:

Arriba el Centre d'Estudis Olímpics

Autor:

El Punt Diari

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/8-esports/56-mes-esport/807873arriba-el-centre-destudis-olimpics.html

Apartat E7: Pla d'actuació. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre
d'Estudis Olímpics 2015

PROJECTE D’ACTIVITATS 2015
Pla d'actuació. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d'Estudis
Olímpics 2015

Objectius estratègics
Presentem els objectius estratègics prioritaris de la CEEF, revisats i actualitzats:
1.- Anàlisi i millora d’aspectes organitzatius i estructurals per tal de fer més visible la
Càtedra a nivell català, espanyol i internacional.
2.- Impulsar la recerca i la transferència del coneixement, especialment mitjançant
l’organització d’actes, la publicació de recerques i la participació en esdeveniments
científics (Congressos, jornades, etc.).
3.- Desenvolupament d’activitats científiques d’alta qualitat pròpies i en col·laboració
amb institucions de reconegut prestigi en l’àmbit nacional, estatal i especialment en
l’àmbit internacional.
4.- Desenvolupament d’activitats formatives de caràcter més genèric i divulgatiu,
pròpies i en col·laboració amb institucions locals, nacionals i estatals.
5.-

Establiment

d’acords

i

de

col·laboracions

institucionals

que

ajudin

al

desenvolupament de la recerca i de la formació amb institucions catalanes,
espanyoles i internacionals (especialment europees).

PLA D’ACTIVITATS 2015
Per tal de continuar desenvolupant paulatinament els objectius esmentats, i partint
dels nivells d’assoliment dels anys anteriors, es presenta a continuació el PLA
D’ACTIVITATS per l’any 2015.
1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF.


Des

de la

creació

del

Consell

Assessor

el

2013, aquest

ha

funcionat

regularment i adequadament però de forma interina. A partir de l’aprovació del
nou reglament de Càtedres, és un objectiu d’aquest 2015 revisar la constitució
del Consell Assessor per tal de crear el Consell definitiu que pugui ser nomenat
pel Rector de la UdG. L’aprovació del nou Reglament de Càtedres ha fet
replantejar, al llarg del 2014, algunes de les modificacions estructurals que
teníem previstes en el pla d’actuacions de l’any 2014. Així mateix, cal una
actualització de la llista de col·laboradors personals i institucionals i donar
major visibilitat als mateixos.
En aquesta línia de fer els canvis estructurals pertinents, cal disposar de
professors i investigadors col·laboradors per tal de coordinar diferents àrees de
treball. Aquesta qüestió, que ja era una necessitat antuvi, es fa encara més
evident des del moment en què s’incorpora el Centre d’Estudis Olímpics de la
UdG a l’estructura de la Càtedra.


Manteniment i actualització de la web:
Durant el 2014 s’han dut a terme un seguit de millores molt considerables
derivades fonamentalment de:


La transformació de la CEEF també en un Centre d’Estudis Olímpics. Això
ha obligat a reorganitzar la web, els seus continguts i la distribució dels
mateixos.



La voluntat de que la web sigui realment un instrument intuïtiu i
funcional per tots aquells usuaris de la CEEF-CEO, de manera que faciliti
en major mesura la interacció amb els usuraris habituals i amb els nous
interessats.

Per aquest motiu, durant el 2015 està previst finalitzar les millores introduïdes
i valorar noves possibilitats. En qualsevol cas, des de la CEE-CEO restem a
l’espera de com es concreti la política institucional de la UdG pel que fa a la
comunicació digital.


Organització i ampliació del fons documental de la Biblioteca Municipal de
Banyoles i augment de la difusió per facilitar-ne l’ús als investigadors i al públic
en general:
A partir de la reorganització del fons bibliogràfic de la CEEF-CEO, i especialment
degut a l’aportació del Comitè Olímpic Espanyol, s’inicia una etapa de major
atenció als recursos disponibles a la Biblioteca Municipal de Banyoles. A més de
les aportacions provinents periòdicament del Comitè Olímpic Espanyol, hi ha la
previsió d’incrementar el fons privat mitjançant l’adquisició i compra de
diferents volums.
Així mateix, i com a conseqüència d’aquesta relació més intensa, s’està
valorant l’establiment d’un acord de col·laboració interna entre la CEE-CEO i la
Biblioteca Municipal de Banyoles.

1.2.- EDICIÓ I PROMOCIÓ DE PUBLICACIONS PRÒPIES O EN COL·LABORACIÓ.


Edició del llibre corresponent a les conferències del IV Seminari Internacional
de Tècnica i Tàctica Esportiva: La tàctica col·lectiva i els sistemes de joc. La
previsió és publicar el llibre durant el darrer trimestre del 2015 o el primer
semestre del 2016, però pressupostàriament està inclosa en el pressupost del
2015.



Edició del llibre López-Ros, V.; Gréhaigne, J-F. & Araújo, D. (2015) La acción
tàctica

deportiva.

Perspectivas

de

anàlisis

y

consideraciones

para

el

aprendizaje. La previsió, d’acord amb el que es va indicar en el pla d’actuacions
del 2014, era que el llibre estigués publicat a finals d’aquell any. Degut a
desavinences amb l’editorial inicialment prevista, estem valorant la possibilitat
d’editar el llibre a través de la col·lecció diversitas de la UdG durant el primer
semestre del 2015. Això comporta, entre d’altres coses, passar d’un règim de
coedició a dur a terme tota l’edició.

2.- Activitats de recerca, formació i relacions institucionals

2.1.- ACORDS, CONVENIS I ALTRES COL·LABORACIONS.


Manteniment i enfortiment de les col·laboracions vigents i anàlisi de possibilitats
d’establiment de noves fórmules de col·laboració amb algunes de les institucions
amb les quals s’organitzen activitats conjuntes. En el context del Conveni marc de
col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport, la Diputació de Girona,
l’EUSES – Centre adscrit UdG, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà (Observatori de
l’Esport de l’Alt Empordà) i la Càtedra d’Esport i Educació Física UdG, durant el
2015 hi ha la voluntat de dur a terme convenis específics amb diferents
institucions. D’una banda amb la Diputació de Girona, institució amb la qual estem
en converses per signar un conveni específic que reculli les activitats de la CEEFCEO i la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. La col·laboració de la
Diputació de Girona es palesa amb recolzament econòmic a totes les activitats que
actualment està duent la CEEF-CEO. I d’altra banda, amb l’EUSES- Centre adscrit a
la UdG amb els quals també estem en converses per formalitzar un conveni
específic que reculli de forma explícita totes les col·laboracions que venim fent i
que tindrem durant el 2015 les dues institucions. De cara aquest 2015 la
col·laboració amb l’EUSES es posa de manifest en el Seminari Internacional, en els
cursos d’estiu i en el projecte Creant Xarxa. Així mateix, hem sol·licitat a l’EUSES
la cessió d’un estudiant en pràctiques a fi i efecte que ajudi en determinades
tasques

de

secretariat

i

això

serveixi

a

l’estudiant

com

experiència

professionalitzadora.


Col·laboració amb Centres d’Estudis Olímpics, i en especial amb el CEO-UAB
(Universitat Autònoma de Barcelona) i el CEO- Joan Antoni Samaranch (Fundació
Barcelona Olímpica). De moment, aquesta col·laboració es manifesta mitjançant la
participació de la CEEF-CEO UdG en el projecte Aula d’Història, que promouen
aquests dos CEO’s conjuntament amb diferents universitats catalanes.



Col·laboració amb diferents Facultats, Departaments, Instituts i altres Càtedres de
la UdG. En aquest 2015 estem explorant les possibilitats de col·laboració, entre
d’altres, amb la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, especialment pel que fa
al desenvolupament dels projectes del Centre d’Estudis Olímpics en el vessant
d’intervenció. I, en concret, en el desenvolupament del Olympic Educational
Project.



Col·laboració amb altres institucions, clubs esportius, federacions que han
sol·licitat l’assessorament de la CEEF-CEO (Club Natació Banyoles, Escola de
Natura, Federació Catalana de Bàsquet, Consell Esportiu del Pla de l’Estany, etc.).



Altres que es considerin pertinents i rellevants.

2.2.- PROMOCIÓ DE LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT.
Actuacions per a la promoció i desenvolupament de la recerca des de la CEEF.


Desenvolupament de projectes de recerca i de transferència del coneixement
mitjançant els grups de recerca adscrits a la CEEF i d’altres. Durant el 2014
s’ha treballat en vàries possibilitats a partir de la demanda de diferents
institucions. En aquest sentit, la CEEF-CEO participa durant aquest 2015 en la
redacció del projecte Erasmus + promogut pel Club Natació Banyoles: ClubBased Support Programme for Dual Careers, dins dels àmbits d’educació,
formació, joventut i esports pel període 2014-2020. En el cas que aquest
projecte fos concedit, inicialment la responsabilitat de la recerca recauria en un
membre col·laborador de la CEEF-CEO.



Promoure la recerca en els diferents àmbits, tant en investigadors individuals
com en diferents grups mitjançant la difusió d’ajuts i de beques de recerca, així
com en activitats pròpies de la CEEF. Distribució a través de la web de la CEEF
de convocatòries de recerca

(p. ex. Beca per al foment d'estudis o

investigacions relacionats amb l'esport, convocada per la Fundació Barcelona
Olímpica i Fundació Ernest Lluch, o totes les beques i activitats formatives
promogudes pel Comitè Olímpic Espanyol i pel Comitè Olímpic Internacional.
Difusió i informació, a través de la web, de congressos, jornades i seminaris de
diferents institucions que puguin ser d’interès.


Desenvolupament de recerques en curs i transferència d’aquest coneixement
mitjançant publicacions i/o activitats de difusió en format conferència,
participació en congressos, i altres vies de comunicació.



Participació en Congressos i Jornades científiques.

o

Participació en Jornades i/o Congressos mitjançant comunicacions:



Comunicació

proposada

al

4º

Congreso

Internacional

de

Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE), que se celebrarà
a València els 2 i 3 de Juliol.

o

Preparació de participacions a Congressos 2016. Des de la CEEF-CEO hem
optat per dedicar una part dels esforços del 2015 relatius a comunicacions i
congressos a preparar les aportacions a Congressos Internacionals que hi
haurà durant el 2016, així com al Congrés de Centres d’Estudis Olímpics i a
la sessió de la Academia Olímpica Española prevista també pel 2016. Dins
dels Congressos Internacionals en els quals la CEEF-CEO vol ser present hi
ha:


6th International Teaching Games for Understanding Conference, que
se celebrarà a Colònia (Alemanya) i està organitzat per la German
Sport University de Colònia. Juliol 2016,



9enne Biennale de l’Association pour la Recherche sur l’Intervention
en Sport (ARIS), que se celebrarà a Hammamet. Juny, 2016,

o

Participació

de

la

CEEF-CEO

en

producció

d’articles

(sense

efecte

pressupostari sobre la Càtedra)


Latinjak, A., López-Ros, V. & Font-Lladó, R. (2015) A descriptive study
of emotion concepts using dimensional models of core affect.
Estudios de Psicología (acceptat, pendent de publicació).



López-Ros, V. (2015)
enseñanza

deportiva.

metodológicas.

El “modelo
Origen,

Electronique

integrado

técnico-táctico”

contextualización
Journal

de

la

y

de

características

Recherche

sur

l’Intervention en Éducation Physique et Sport (en revisió).


López-Ros, V., Castejón, F.J., Bouthier, D. & Llobet, B. (2015) Modelos
para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para
el encuentro (y algún desencuentro). Ágora para la Educación Física y
el Deporte (en revisió).



Llobet, B., López-Ros, V., Barrera-Gómez, J. & Comino, J. (2015)
Assessing novices’ game performance in rugby union: The Rugby
Attack

Assessment

Instrument

Physical Education (en revisió).

2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ.

(RAAI).

Journal

of

Teaching

in



Jornades i seminaris


Organització del IV Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva.
La tàctica col·lectiva i els sistemes de joc. Aquest seminari es durà a
terme els dies 24 i 25 d’Abril a Banyoles. Els ponents d’aquesta edició
són el sr. Vicente del Bosque, seleccionador espanyol de futbol masculí,
el sr. Sergio Scariolo, ex-seleccionador espanyol de bàsquet masculí, el
Dr. Daniel Memmert, director de l’Institut de Recerca en Esports d’Equip i
de Raqueta de Universitat Alemanya de l’Esport (Universitat de Colònia),
el Dr. Luis M. García-López, professor i investigador a la Universitat de
Castilla-La

Mancha,

el

Dr.

Manuel

Montoya,

professor

a

l’INEFC

(Universitat de Barcelona) i membre de l’equip tècnic de la selecció
d’handbol de Qatar (subcampiona del món, 2015), el sr. Jaume Comas,
ex-jugador

professional

de

bàsquet,

membre

de

l’equip

olímpic

Atenas’04, i el sr. Narcís Julià, ex-director tècnic del Futbol Club
Barcelona de futbol i ex-jugador i ex-entrenador de primera divisió de
futbol.


Col·laboració en el projecte Creant Xarxa promogut per EUSES- centre
adscrit a la UdG. Aquest projecte és un programa de formació i
sensibilització per afavorir la qualitat de la vida de la persona amb
discapacitat a través de l’activitat física i l’esport. Està previst que hi
hagi diferents actuacions que inclouen: (a) una jornada de formació per
a docents i tècnics esportius de la província de Girona, que se celebraran
els dies 25 i 26 de juny, (b) una jornada de sensibilització per a alumnes
de primària i de secundària de les escoles de Salt i de Girona, que es
duran a terme els dies 8 i 9 d’octubre del 2015. Aquest projecte sorgeix
com una activitat complementària al 7th VISTA Conference que el Comitè
Internacional Paralímpic celebrarà a Girona el mes d’octubre. La CEEFCEO participa amb aportació econòmica, assessorament tècnic i suport
en la difusió i divulgació.



Col·laboració en el European Network of Young Specialist in Sport
Psychology. XI ENYSSP Workshop, que se celebrarà a Girona el 30 i 31
d’Octubre del 2015. Aquest congrés l’organitza l’EUSES- centre adscrit a
la UdG i la CEEF-CEO hi col·labora mitjançant aportació econòmica,
suport en l’organització i en la difusió i divulgació.



Durant el 2015 es treballa en el disseny i preparació del I Seminari
Internacional d’Olimpisme, previst pel 2016. Aquesta activitat s’inclou
dins del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG. La voluntat és que aquest
seminari

sigui

una

activitat

de

formació

i

de

divulgació

sobre

l’olimpisme, l’esport i l’educació, i que a mig termini pugui esdevenir un
Seminari de referència.


Cursos d’estiu

o

Durant l’any 2015, la CEEF-CEO té previst realitzar conjuntament amb
l’EUSES- centre adscrit a la UdG dos cursos d’estiu. En aquests moments,
i atès que aquests cursos són oferta pròpia, s’està treballant en el seu
disseny.



Conferències i altres activitats formatives

o

Dins del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics, està
previst fer una conferència i un acte de reconeixement al segon
ambaixador del CEO de la UdG. Aquest segon ambaixador, després del Sr.
Fernando Climent, serà el Sr. David Barrufet, ex-porter d’handbol, 280
vegades internacional, campió del món el 2005, amb participació a
quatre Jocs Olímpics (Barcelona 1992, Sidney 2000, Atenes 2004 i Pekín
2008) i medalla de bronze a Sidney 2000 i Pekín 2008. L’acte està
previst per al mes de juny o per a la tardor. En aquests moments s’hi
està treballant i, juntament amb l’acte de nomenament s’hi inclourà una
conferència.

o

Així mateix, i en el context del Programa Ambaixadors del Centre
d’Estudis Olímpics, s’està analitzant i valorant com dur a terme activitats
de

divulgació

a

les

escoles

d’ensenyament

primari

i

instituts

d’ensenyament secundari de la ciutat de Banyoles. Aquests activitats
estan vinculades al Olympic Educational Project. Durant el 2015 hi ha la
voluntat de fer algunes experiències pilot en les que els ambaixadors del
CEO vagin als centres educatius i expliquin les vivències personals, el
valor

de

l’esport

com

eina

educativa

i

de

desenvolupament

i

comparteixin amb els joves les seves experiències olímpiques. És
intenció del CEO que aquestes experiències es puguin dur a terme durant
la tardor/hivern del 2015.

o

Conferències o activitats formatives coincidint amb grans esdeveniments
esportius de la ciutat de Banyoles. Aquest apartat resta pendent del
calendari d’activitats esportives de la ciutat de Banyoles i de les
possibilitats per a cadascun dels esdeveniments que es duguin a terme.
En aquests moments s’està analitzant la viabilitat de col·laboració amb la
prova internacional de Triatló prevista pel mes de Juliol 2015.

“Naturalment, esport a l'Estany”

o

Col·laboració en el projecte

o

en el marc dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector
ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d'educació i
sensibilització ambiental. Aquest projecte està promogut per l’associació
Limnos i per l’Escola de Natura de Banyoles, amb el suport de
l’Ajuntament de Banyoles i d’altres institucions. La col·laboració de la
CEEF-CEO es basa en assessorat i fer difusió d’unes jornades formatives
dins d’aquest projecte.

o

Participació en el projecte d’Aula d’Història, promogut pel CEO Joan
Antoni Samaranch i el CEO de la Universitat Autònoma de Barcelona. En
aquest moment estem valorant la forma de participació en les activitats
formatives que es duen a terme.

o

Així mateix, al llarg del 2015 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat
d’organitzar i col·laborar amb altres activitats que es considerin oportunes i
pertinents.

