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Apartat E1: Activitats 

E1.1. Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica “La tàctica col·lectiva i els sistemes 
de joc”    

Nom: 
Seminari  Internacional  de  Tècnica  i  Tàctica  «La  Tàctica  col·lectiva  i  els

sistemes de joc» 

Professorat:

Professorat Extern: 

Sr. Vicente del Bosque. Seleccionador de l'equip masculí absolut de futbol 

d'Espanya. Millor entrenador de la FIFA (2012), campió del Món (2010) i 

d’Europa (2012) amb la Selecció Espanyola de Futbol.

Sr. Sergio Scariolo. Entrenador de bàsquet. Bicampió d’Europa (2009 i 

2011) i medalla de plata als Jocs Olímpics de Londres’12 amb la Selecció 

Espanyola de Bàsquet. 

Dr. Daniel Memmert. Director i Professor de l'Institut de Recerca Cognitiva 

i d'Esports Col·lectius / de Raqueta a la Universitat Esportiva Alemanya de 

Colònia (Alemanya). Investigador referent europeu en els àmbits de la 

Ciència Cognitiva, Ciències del Moviment i Psicologia de l’Esport

Dr. Luis Miguel García. Professor Titular de Didàctica de l'Educació Física i 

Iniciació Esportiva a la Universitat de Castella la Manxa (UCLM). Investigador

referent en Iniciació Esportiva.

Dr. Manuel Montoya. Entrenador ajudant de la selecció masculina absoluta

d'handbol de Qatar i Professor del INEFC – Universitat de Barcelona. Campió 

del Món amb la Selecció Espanyola (2013) i subcampió del Món  amb la 

Selecció de Qatar d'Handbol (2015) .

Sr. Jaume Comas. Ex-jugador professional de bàsquet (ACB i LEB). 

Internacional en els Jocs Olímpics d'Atenes 2004. Membre del Gabinet Tècnic

i responsable del 3x3 a l'Àrea Esportiva de la Federació Espanyola de 

Bàsquet.

Sr. Narcís Julià. Sr. NARCÍS JULIÀ, ex-jugador professional i entrenador 

nacional de futbol. Ex-coordinador de l’Àrea de Futbol Professional del FC 

Barcelona.

Tipus: Activitat docent, Seminari Internacional  

Data: 24-04-2015 al 25-04-2014

Durada: 15 hores 

3



Tipus 
participació: 

Organitzadora

Col·laboradors: 

Ajuntament de Banyoles

Diputació de Girona

EUSES - Centre Adscrit UdG 

Auditori de l'Ateneu

Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Participants UdG: 18

Participants 
Externs: 

57

Enquestes: 

Si. De les enquestes rebudes una vegada finalitzada la Jornada, la valoració

en  relació  a  les  expectatives  va  ser  de  8,2  i  un  9,1  sobre  aspectes

d'organització. A nivell de ponents, també va haver-hi una valoració notable

amb una mitjana de 7,6 (la valoració mínima va ser de 6,4 i la màxima de

8,6). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva amb

un 7,6.   

Justificació: 

En la seva quarta edició bianual, el Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona va buscar analitzar, reflexionar i discutir sobre 

els sistemes de joc, els aspectes relatius a la tàctica col·lectiva i 

també sobre les aportacions individuals dins dels sistemes 

col·lectius. Consolidat i referent en la matèria, vam poder comptar amb 

entrenadors de gran prestigi en esports d'equip, com Vicente Del 

Bosque, Sergio Scariolo juntament amb acadèmics i investigadors, 

com Daniel Memmert, Luis Miguel García o Manolo Montoya amb 

l'objectiu que ambdues perspectives enriqueixin la formació i el 

debat.

L'objectiu fonamental d'aquesta quarta edició és conèixer de 

primera mà el paper dels sistemes de joc emprats per entrenadors 

de prestigi i els aspectes a considerar en la seva implementació. Així 

mateix, analitzar el rol dels jugadors, dins de l'estructura col·lectiva 

amb jugadors professionals com Jaume Comas i Narcís Julià.
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Documentació: 

Cartell i fulletó
de l'activitat: 

Web
específica
(idiomes
català,
castellà i
anglès): 

www.udg.edu/ceef15seminaritacticaesportiva   

www.udg.edu/ceef15seminariotacticadeportiva 
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E1.2. Curs d'Estiu “Running: moda o necessitat?”    

Nom: Curs d'Estiu “Running: moda o necessitat?”  

Ponents: 

Professorat extern:

Sr. Àngel Perera.  Professor de diversos cursos de formació continuada.

Entrenador personal d’Arimon Centre Wellness. 

Sr.  Jordi  Armengol. Entrenador  nacional  d’atletisme.  Professor  de

diversos  cursos  de  formació  continuada.  Entrenador  personal  d’Arimon

Centre Wellness. 

Sr. Jordi Bertran. Professor de diferents cursos de formació continuada,

extensió  universitària,  cursos  de  postgrau  i  màsters  en  diverses

institucions.  Des  de  l’any  2004  fins  a  l’actualitat,  director,  propietari  i

entrenador personal d’Arimon Centre Wellness. 

Tipus: Curs

Data: 1/7/15 al 3/7/15

Durada: 15 hores. Dimecres, dijous i divendres de 15 a 20 hores. 

Tipus participació: Coorganització 

Coorganitzadors: EUSES – Centre adscrit UdG 

Participants UdG: 4

Participants 
Externs: 

18

Enquestes: Si. 

Justificació: 

En  la  dinàmica  habitual  de  cursos  d'estiu,  s'ha  abordat  el  «Running»
perquè cada cop trobem més persones que surten a córrer, participen en
curses i, malauradament, molts d’ells s’acaben lesionant per una manca de
planificació o un excés de càrrega d’entrenament. Amb aquest curs es va
voler  aportar  una  mica  de  llum  al  sector  del  running,  analitzant  la
biomecànica  de la  carrera,  prevenint  lesions i  aprenent  les  claus de la
planificació 

Documentació:  Enllaç web del Curs d’Estiu 
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E1.3. Curs d'Estiu “Llenguatge del cos, postura, consciència i intel·ligència corporal.”  

Nom: Llenguatge del cos, postura, consciència i intel·ligència corporal.

Ponents: 

Professorat UdG:

Sra.  Montserrat  Pladevall. Especialitzada  en  Postura,  Consciència

Corporal i Kinesiologia Educativa. Professora i directora de l’Estudi Montse

Pladevall des de 1986. Instructora del mètode S.G.A. – Stretching Global

Actiu, amb 9 anys d’experiència com a instructora i 17 anys d’experiència

pràctica.  Professora  de  l’assignatura  “Tècniques  Holístiques”  al  grau  en

CAFE d’EUSES-centre adscrit a la UdG, el curs 2014-2015. 

Tipus: Curs

Data: 6/07/15 i 9/07/15

Durada: 16 hores. De dilluns a dijous de 15 a 19 hores. 

Tipus participació: Coorganització  

Coorganitzadors: EUSES – Centre adscrit UdG  

Participants UdG: 4

Participants 
Externs: 

8

Enquestes: Si. 

Justificació: 

L’objectiu del curs pels professors d'Educació Física és que puguin adquirir

les nocions bàsiques del llenguatge corporal en els àmbits de la postura i

la consciència corporal, incloent el concepte d’intel·ligència corporal. Va ser

un curs eminentment pràctic a partir d’exercicis dinàmics, adaptables tant

a la població infantil i juvenil com a la població adulta i a la gent gran. 

Documentació:
 Enllaç Web del Curs d’Estiu
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E1.4. Conferència «Càrrega d'entrenament i progressió amb joves triatletes al CAR de
St. Cugat»    

Nom: 
Conferència «Càrrega d'entrenament i progressió amb joves triatletes al

CAR de St. Cugat» 

Ponents: 

Professorat extern:

Sr.  Joan  Mayol. Director  tècnic  de  la  Federació  Catalana  de  Triatló,

seleccionador català, cap d'expedició de l'equip olímpic de triatló als JJOO

de Londres '12 i als JJOO Youth de Nanjing'14.

Sr. Andreu Marimón. Entrenador adjunt i preparador físic dels becats de

triatló al CAR de Sant Cugat.

Tipus: Conferència

Data: 24/07/15

Durada: 1,5 hores

Tipus participació: Organització   

Coorganitzadors: Federació Catalana de Triatló 

Col·laboradors:  Ajuntament de Banyoles 
Club Natació Banyoles

Participants UdG: 5

Participants 
Externs: 

18

Enquestes: No 

Justificació: 

En la tessitura de l'actualitat esportiva, podem afirmar que la triatló és un 

dels esports que està creixent més en popularitat, professionalitat i 

número de practicants dels últims anys. En aquesta ocasió, la Càtedra i la 

Federació Catalana de Triatló van oferir la possibilitat de compartir quina 

és la «Càrrega d’entrenament i progressió realitzen amb els joves 

triatletes al CAR de St. Cugat» a través dels seus màxims responsables 

tècnics en l'entorn i dates que es disputava els Campionats de «Banyoles

ETU Triathlon U23 European Championships» i el «Classificatori 

dels Campionats d'Espanya i Triatló Flash»

Documentació:
 Enllaç web de l'activitat
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E1.5. Jornades de formació per docents i tècnics del projece “Creaxarxa”    

Nom: Jornades de formació per docents i tècnics del projece “Creaxarxa”      

Ponents: 

Professorat UdG:

Dr. Albert Puig. Professor de fisioteràpia a Euses – UdG.

Dr. Adrià Martín. Coordinador i professor de CAFE a Euses – UdG. 

Professorat estern:

Sr.  Èric  Villalón.  Tècnic  d'esquí  a  Play&Train,  reconegut  campió

paralímpic en esquí alpí. 

Sr. Gabriel Gorce.  Tècnic d'esquí a Play&Train, actualment en el top 5

d'esportistes paralímpics en esquí alpí.  

Sra.  Sylvana Mestre. Presidenta de la  Federació  Internacional  d'esquí

alpí i cofundadora de l'empresa Play&Train. 

Sra. Isabel Hurtado. Professora d'Educació Física i Tècnica de la Selecció

Espanyola Paralímpic d'Atletisme (2008-2014).

Dra.  Montse  Castellana.  Presidenta  Fundació  ELNA;  especialista  en

psicologia i acompanyament del dol. 

Sr.  Carlos Bermúdez.  Entrenador  de bàsquet  en cadires  de rodes de

MIFAS. 

Sr. Carles Yepes. Professor d'Educació Física a l'Institud Guttmann. 

Sr. Roger Puigbó. Ex-esportista paralímpic d'atletisme internacional.  

Sra. Mabel Salguero. Educadora social i especialista en Dansa. 

Tipus: Jornades

Data: 25/6/15 i 26/10/15

Durada: 10 hores. Divendres i dissabte de 15.30 a 20.30 hores. 

Tipus participació: Col·laboració   

Organitzadors: EUSES – Centre adscrit UdG  

Participants UdG: 12

Participants 
Externs: 

16

Enquestes: No. 

Justificació: La Càtedra va  col·laborar  en el  projecte  CreaXarxa que  constava de 3
eixos  d'intervenció  (jornada  per  tècnics,  jornades  de  sensibilització  per
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escoles i congrés paralímpic), especialment en la I Jornada de formació per
docents i tècnics esportius, que va tenir per objectiu sensibilitzar i formar
als  professionals  sobre  les  oportunitats  que  ofereix  l’activitat  física  i
l’esport  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  amb
diversitat  funcional.  A  la  jornada  hi  van  assistir  mestres  i  professors
d’Educació  Física  de  primària  i  Secundària,  Tècnics  esportius  i
Responsables d’entitats de Lleure actiu i Federacions.

Documentació:
 https://sites.google.com/site/creaxarxa/programa/programa 
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E1.6. XI International ENYSSP Workshop per joves psicòlegs de l'Esport  

Nom: XI International ENYSSP Workshop per joves psicòlegs de l'Esport  

Ponents: 

Professorat extern:

Dr.  Miquel  Torregrosa. Professor  de  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona. 

Dr.  Jamie  Barker. Professor  de  Staffordshire  University 

Es realitzen 12 Workshops i es presenten 16 pòsters.  

Tipus: Curs

Data: 30/10/15 i 31/10/15

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

Tipus participació: Coorganització  

Coorganitzadors: 
EUSES – Centre adscrit UdG  
ENYSSP (European Network in Young Specialists in Sport Psichology

Participants UdG: 22

Participants 
Externs: 

60 (procedents de 23 països diferents)

Enquestes: No. 

Justificació: 

La Càtedra ha participat amb el prestigiós esdeveniment de l'ENYSSP, el
XI International  ENYSSP Workshop per  joves  psicòlegs  de l'esport,
s'ha realitzat a Girona després de realitzar-se a Estocolm i Leipzig en les
edicions anteriors. El Workshop anava dirigit a estudiants de grau, màster
i doctorat, així com llicenciats i doctors que inicien la seva carrera com a
psicòlegs de l'esport.
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E1.7. Jornada "Esport i conservació de la natura a l'Estany de Banyoles"     

Nom: Jornada "Esport i conservació de la natura a l'Estany de Banyoles"

Ponents: 

Professorat UdG:

Sr. Oriol Sallent. Professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de

Girona i del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat

de Vic. Col·laborador de la Universitat Ramon Llull – IQS.

Sr. Xavier Vila. Professor de la Facultat de Ciències de la Universitat de

Girona i investigador de l’Institut d'Ecologia Aquàtica.

Dr. Víctor López-Ros. Professor de la Facultat d'Educació i Psicologia i

director de la Càtedra d'Esport i Educació Física-Centre d'Estudis Olímpics

de la Universitat de Girona. 

Sr. Albert Cargol. Alumne de la Facultat de Geografia de la Universitat de

Girona i autor del treball de final de grau “Estudi de la freqüentació de les 

activitats esportives, turístiques, culturals, educatives i de lleure de l’espai 

d’interès natural de l’Estany de Banyoles”.

Tipus: Jornada

Data: 31/10/15

Durada: 10 hores. Dissabte de 10 a les 18 hores. 

Tipus participació: Col·laboració   

Coorganitzadors: Limnos i Escola de Natura de Banyoles.    

Participants UdG: 5

Participants 
Externs: 

10

Enquestes: No

Justificació: La  implicació  i  ubicació  de  la  Càtedra  a  Banyoles  es  manifesta  en  la
participació de la jornada tècnica que es va realitzar sobre la realització
d'esdeveniments esportius a l'Estany de Banyoles, i la conciliació entre la
pràctica esportiva i la conservació de la natura a través d’actuacions de
sensibilització i educació ambiental.
Durant la sessió de matí, el director de la Càtedra, el Dr. Víctor López-
Ros impartirà la ponència "Els valors de l'esport en els espais naturals". En
la  sessió  de  tarda  es  varen  voler  mostrar  models  i  bones  pràctiques
d'esdeveniments concrets en el medi natural i en espais protegits. També
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es  va presentar el projecte "Naturalment, esport a l'Estany” per discutir i
reflexionar  sobre  l'impacte  que  aquests  esdeveniments  esportius  tenen
sobre el territori i l'entorn que es realitzen.

Documentació:

 Cartell de les Jornades
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Activitats vinculades als projectes del Centre d'Estudis Olímpics. 

E1.8. Acte de celebració dels 10 anys de la Càtedra d'Esport i Educació Física i 
presentació del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona  

Nom: Acte inaugural del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona 

Professorat: 

Miquel Noguer. Alcalde de Banyoles  

Maxi Fuentes. Adjunt a la Secretaria General per la política cultural i

les Càtedres de la Universitat de Girona.

Conrado  Durántez. President  de  l'Acadèmia  Olímpica  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: 2-2-2015 

Durada: 2

Tipus 
participació: 

Organitzadora

Coorganitzadors: Universitat de Girona 

Col·laboradors: 
Ajuntament de Banyoles  
Diputació de Girona  
Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol 

Participants UdG: 0

Participants 
Externs: 

22

Enquestes: No 

Justificació: 

Presentació  a  les  institucions,  entitats  esportives  i  educatives  de

Banyoles  i  comarques  gironines  del  projecte  del  Centre  d’Estudis

Olímpics  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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E1.9. Conferència «Ser esportista Olímpic: retrat d'una llarga trajectòria» 

Nom: «Ser esportista Olímpic: retrat d'una llarga trajectòria»

Professorat: 

Sr. David Barrufet. Porter del FC Barcelona durant 26 anys (1984

a 2010) i considerat un dels millors porters del món, recentment

ha  sigut  anunciat  com  a  Director  Esportiu  del  FC  Barcelona

d'handbol.

Tipus: Conferència 

Data: 5-10-2015 

Durada: 2

Tipus 
participació: 

Organitzadora

Coorganitzadors: Universitat de Girona 

Col·laboradors: 
Ajuntament de Banyoles 
Diputació de Girona  
Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol 

Participants UdG: 4

Participants 
Externs: 

17

Enquestes: No 

Justificació: 

Presentació  i  conferència  de  la  figura  del  Sr.  David  Barrufet,  ex-

esportista d'alt nivell vinculat al món de l'handbol i amb un recorregut

esportiu i humà reconegut internacionalment pel seus títols i lideratge

en el FC Barcelona i la Selecció Espanyola d'Handbol.

La conferència i presentació de David Barrufet va estar inclosa en el

Programa  d'Ambaixadors  Olímpics,  on  la  finalitat  principal  és  poder

conèixer els valors esportius i humans d'esportistes d'alt nivell que han

participat  en  els  Jocs  Olímpics  i  que  tenen  una  vinculació  amb  el

territori,  de  forma  que  puguin  traslladar  els  seus  coneixements  als

escolars,  professionals  i  persones  vinculades  als  àmbits  de  l'activitat

física i l'esport de les comarques gironines.
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E1.10. Programa d'ambaixadors olímpics «Fernando Climent a les escoles» 

Nom: “Fernando Climent a les escoles”

Professorat: 

Sr. Fernando Climent. President de la Federació Espanyola de Rem i

ex-medallista olímpic en Rem. Ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics

UdG. 

Tipus: Conferència 

Data: 5-11-2015 

Durada: 1

Tipus 
participació: 

Organitzadora

Coorganitzadors: Consell Esportiu del Pla de l'Estany 

Col·laboradors: 
Ajuntament de Banyoles 
Diputació de Girona  
Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol

Participants UdG: 0

Participants 
Externs: 

350

Enquestes: No 

Justificació: 

L'activitat  pretenia  desenvolupar  el  “Programa  ambaixadors”  amb

escoles del territori, amb la finalitat de difondre els valors de l'olimpisme

i  l'esport  amb reconeguts  esportistes;  aprofitant  la  trobada comarcal

que  es  va  realitzar  al  parc  de  la  Draga  de  Banyoles,  va  reunir

aproximadament  uns  350  nens/es  de  1r  d'ESO  dels  instituts  de  la

comarca i pretenia oferir una sèrie d'activitats esportives per afavorir el

desenvolupament socioesportiu dels alumnes. 

A l'equador de las diferents activitats esportives, Fernando Climent va

realitzar una breu presentació de lo que representa ser olímpic per un

esportista  i  es  va  obrir  el  torn  obert  preguntes  dels  alumnes

participants, on es preguntava sobre el camí i valors a seguir per arribar

a aconseguir els èxits esportius. 
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Apartat E2: Col·laboradors 

Nom: AJUNTAMENT DE BANYOLES 

Institució: Ajuntament

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  i  bases  de  dades
específiques. 

Informació de la CEEF UdG al web: www.banyoles.cat 

Suport institucional en les presentacions d’actes. 

Cessió gratuïta d’espais públics (aules i instal·lacions esportives). 

Per conveni: espai físic (despatx càtedra) i secretari de la ceef.

Nom: COMITÉ OLÍMPIC ESPANYOL

Institució: Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  i  bases  de  dades
específiques. 

Cessió de fons bibliogràfic olímpic a la Biblioteca de Banyoles. 

Col·laboració en el projecte i creació del Centre d’Estudis Olímpics. 

Nom: COPLEFC 

Institució: Associació de Professors i Llicenciats d’Educació Física

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  i  bases  de  dades
específiques. 

Informació de la CEEF UdG al web: www.coplefc.cat   

Nom: CLUB NATACIÓ BANYOLES 

Institució: Club Esportiu
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Tipus 
Col·laboració: 

Difusió als socis i a la base de dades del club

Cessió gratuïta d'instal·lacions esportives

Informació de la CEEF-CEO UdG al web: www.cnbanyoles.cat 

Nom: CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY

Institució: Consell Esportiu

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing
Coorganització d'activitats vinculades al «programa d'ambaixadors del 
Centre d'Estudis Olímpics».  

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 subvenció sol·licitada pel pla de formació
anual i activitats de la CEEF UdG

Nom: EUSES. ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE L'ESPORT I SALUT 

Institució: Centre Adscrit de la UdG
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Tipus 
Col·laboració: 

Coorganització d'activitats de formació “Cursos d'Estiu” 
Cessió gratuïta d'espai (aules) i material
Disposició de professorat per Jornades i Cursos. 
Difusió en els alumnes i professorat de l'Euses en activitats formatives
de col·laboració

Nom: FEDERACIÓ ESPANYOLA DE REM

Institució: Federació Esportiva

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing 
www.federemo.org 

Nom: FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ

Institució: Federació Esportiva

Tipus 
Col·laboració: 

Coorganització conferència i activitat formativa paral·lela en 
esdeveniments esportius realitzats a Banyoles
Difusió i mailing 

Nom: FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Institució: Federació Esportiva

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing 
www.fchandbol.com  

Nom: OBSERVATORI DE L'ESPORT DE L'ALT EMPORDÀ

Institució: Consell Comarcal 

Tipus 
Col·laboració: Difusió i mailing

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: 

Publicació electrònica

Autor/s: 

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

Bruno Avelar-Rosa. Instituto Politecnico de Viseu (Portugal)

Mariana Simões Pimentel Gomes. Universidade Estadual de Campinas 
(Brasil)

Abel Figueiredo. Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) 

Títol: 
Caracterización y desarrollo del “saber luchar”: contenidos de un 
modelo integrado para la enseñanza de las artes marciales y de los 
deportes de combate

Editorial: 
Revista de artes marciales asiáticas: Vol. 10, Nº 1, 1633, Juny 2015, págs. 
16-33  

ISBN: ISSN 1132-239X 

Comentaris: 

Enllaç:http://revpubli.unileon.es/index.php/artesmarciales/article/v
iewFile/1501/1434 

L'objectiu de la publicació  va ser definir  els principis  i  continguts  tècnico-

tàctics que caracteritzen el “saber lluitar”, emfatitzant la importància d'incidir

sobre la “intenció tàctica” dels aprenents en l'àmbit de les arts marcials i

esports de combat. La distribució i categorització de les accions luctatòries

que  es  presenten  buscar  oferir  eines  i  criteris  per  ajudar  en  el  procés

d'iniciació a les arts marcials i esports de combat. 
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Tipus
publicacions: 

Publicació electrònica

Autor/s: 

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

Fco. Javier Castejón-Oliva. Universidad Autónoma de Madrid 

Daniel Bouthier. Université de Bordeaux (Francia)

Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona 

Títol: 
Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios 
comunes para el encuentro (y algún desencuentro)

Editorial: 
Revista Agora para la educación física y el deporte: Vol. 17, Nº. 1, 2015, 
págs. 45-60

ISBN: ISSN 1578-2174 

Comentaris: 

Enllaç: http://agora-
revista.blogs.uva.es/files/2015/05/agora_17_1d_lopez_et_al.pdf 

La publicació mostra un breu anàlisis de les característiques més importants

dels models d'ensenyament comprensiva de l'esport que han tingut un fort

impacte  en  els  últims  anys.  El  més  conegut  és  el  Teaching  Games  for

Understanding  (TGfU)  de  Bunker  i  Thorpe  (1982),  encara  que  altres

contextos  s'han  realitzat  altres  aportacions.  Centra  l'atenció  en  aquells

aspectes  comuns  més  rellevants  dels  tres  models,  revisant  amb  major

profunditat els principis metodològics de l'Exageració i la Simplificació, i la

utilització dels recursos semiòtics. Finalment, es destaca algunes diferencies

existents  entre  els  tres  models  relatives  a  aspectes  metodològics  amb

l'objectiu de facilitar la seva conseqüència aplicació didàctica. 
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E3.2 Actes a Congressos o altres publicacions     

Tipus
publicacions: 

Revista electrònica

Autor/s: 

Director:  Joaquim  Reverter  Macia.  Departament  de  Didactiques

Especifiques. Universitat de Lleida 

Subdirecció: Victor Lopez Ros. Catedra d'Esport i Educació Fisica. UdG 

Títol: Movimiento Humano. Human movement.  

Editorial: 

Departament de Didactiques Especifiques. Universitat de Lleida 

Catedra d'Esport i Educació Fisica. Universitat de Girona 

Departament de Didactiques Especifiques. Universitat de Girona 

ISBN: ISNN 2014-3060 

Comentaris: Numero 7. Indexada a: Latindex, DICE, Resh, Carhusplus+, Sumaris CBUC 

22



Apartat E4: Convenis 

Institucions 
participants: 

Diputació de Girona   

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

Breu descripció
del propòsit 
del conveni: 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona (Càtedra d'Esport i 
Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics) i la Diputació de Girona per 
l'execució d'estudis i accions formatives en l'àmbit de l'esport i educació física
en les comarques gironines. 

Data de 
signatura: 

2/12/2015

Abast 
temporal: 

1/1/2015 al 31/12/2015 renovable tàcitament per períodes anuals.

Aporta 
Finançament 
extern

Sí. 6000€ 

Documents 
annexos: Conveni de col·laboració específic 

Institucions 
participants: 

Ajuntament de Banyoles – Biblioteca Comarcal de Banyoles  

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

Breu descripció
del propòsit 
del conveni: 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona (Càtedra d'Esport i 
Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics) i l'Ajuntament de Banyoles per a 
la cessió en ús del fons bibliogràfic del Centre d'Estudis Olímpic a la Biblioteca
Comarcal de Banyoles. 

Data de 
signatura: 

14/10/2015

Abast 
temporal: 

13/10/2015 al 31/12/2018

Aporta 
Finançament 
extern

No

Documents Conveni de col·laboració específic
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annexos: 

Institucions 
participants: 

EUSES – Escola Universitària de la Salut 

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

Breu descripció
del propòsit 
del conveni: 

Marc de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (Càtedra d'Esport
i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics) i EUSES – Escola Universitària 
de la Salut per la realització de pràctiques externes. 

Data de 
signatura: 

18/3/2015

Abast 
temporal: 

18/3/2015 al 18/3/2016 renovable tàcitament per períodes anuals.

Aporta 
Finançament 
extern

No. 

Documents 
annexos: Conveni de col·laboració específic 
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Apartat E5: Ressò extern 

E5.1 Premsa escrita: presentació del Centre d'Estudis Olímpics

Mitjà: www.radiobanyoles.cat  

Data: 30/1/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

El Museu Darder acull dilluns l'acte de presentació del Centre d'Estudis 
Olímpics de Banyoles 

Autor: Ràdio Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?
id=12029&t=El+Museu+Darder+acull+dilluns+l
%E2%80%99acte+de+presentaci%C3%B3+del+Centre+d
%E2%80%99Estudis+Ol%C3%ADmpics+de+Banyoles 

Mitjà: www.coe.es 

Data: 2/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Presentación del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Girona 

Autor: Comité Olímpico Espanyol (COE)

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://academia.coe.es/web/noticias.nsf/VNoticiasEventosW/BB1C
9DE7CA4EA77AC1257DE0003AE2D6?
opendocument&Query=Consulta=NOTICIAS_*3*!NOTICIAS_?
*=evento=AOe@-@806=_=2015%C2%BF2 

Mitjà: www.banyolestv.cat  

Data: 3/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

El Centre d'Estudis Olímpics de l'UDG rep el fons bibliogràfic del Comitè 
Olímpic Espanyol. 

Autor: Banyoles Televisió 

Tipus ressò: Premsa escrita 
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Documents: 

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/33
22-la-centre-destudis-ol%C3%ADmpics-de-la-udg-a-banyoles-rep-
el-fons-bibliogr%C3%A0fic-del-comit%C3%A8-ol%C3%ADmpic-
espanyol 

Mitjà: www.banyoles.cat 

Data: 3/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, a Banyoles, rep el 
fons bibliogràfic del Comitè Olímpic Espanyol i nomena Fernando Climent el 
seu primer ambaixador.

Autor: Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.banyoles.cat/noticies/359/el-centre-destudis-
olimpics-de-la-universitat-de-girona,-a-banyoles,-rep-el-fons-
bibliografic-del-comite-olimpic-espanyol-i-nomena-fernando-
climent-el-seu-primer-ambaixador#.VVtVxfB5vUc 

Mitjà: www.mundodeportivo.com

Data: 3/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Banyoles rep un fons bibliogràfic del COE i nomena ambaixador Climent 

Autor: Diari Mundo Deportivo

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.mundodeportivo.com/20150203/juegos-
olimpicos/banyoles-rep-un-fons-bibliografic-del-coe-i-nomena-
ambaixador-climent_54426814266.html 

Mitjà: www.lavanguardia.com   

Data: 3/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Banyoles recibe un fondo bibliográfico del COE y nombra embajador a 
Climent

Autor: La Vanguardia

Tipus ressò: Premsa escrita 
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Documents: 
http://www.lavanguardia.com/deportes/20150203/54426813336/
banyoles-recibe-un-fondo-bibliografico-del-coe-y-nombra-
embajador-a-climent.html   

Mitjà: www.coe.es    

Data: 4/02/2015  

Títol de l'article
o escrit: 

Magnífico acto de presentación del CEO de Banyoles 

Autor: Comité Olímpic Espanyol

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://academia.coe.es/web/Noticias.nsf/VNoticiasEventosW/8BB7
9DAEF207165FC1257DE20032D9E3?
opendocument&Query=Consulta=NOTICIAS_*3*!NOTICIAS_?
*=evento=AOe@-@806=_=2015%C2%BF2   

Mitjà: www.elpuntavui.cat    

Data: 4/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Climent ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics de l'UDG

Autor: El Punt Avui 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-
educacio/819285-climent-ambaixador-del-centre-destudis-olimpics-
de-la-udg.html 

Mitjà: www.radiobanyoles.cat 

Data: 4/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

El banyolí Fernando Climent ha estat nomenat primer ambaixador del Centre
d'Estudis Olímpics de la UDG. La Càtedra i la vinculació amb l'educació.

Autor: Ràdio Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=12051&t=El+banyol
%C3%AD+Fernando+Climent+ha+estat+nomenat+primer+ambaix
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ador+del+Cente+d%E2%80%99Estudis+Ol
%C3%ADmpics+de+la+UdG

 

Mitjà: www.diaridegirona.cat 

Data: 05/02/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

El fons bibliogràfic del Comitè Olímpic Espanyol a Banyoles.

Autor: Diari de Girona

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.diaridegirona.cat/esports/2015/02/05/fons-
bibliografic-del-comite-olimpic/708810.html 

E5.2 Premsa escrita: seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva

Mitjà: www.banyoles.cat

Data: 17/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Els entrenadors Vicente Del Bosque i Sergio Scariolo caps de cartell del 
Seminari de Tècnica i Tàctica Esportiva que s’impartirà a Banyoles el 24 i 25 
d'abril del 2015   

Autor: Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.banyoles.cat/noticies/377/els-entrenadors-vicente-
del-bosque-i-sergio-scariolo-caps-de-cartell-del-seminari-de-
tecnica-i-tactica-esportiva-que-simpartira-a-banyoles-el-24-i-25-
dabril-del-2015#.VVtmqPB5vUc 

Mitjà: www.diaridegirona.cat

Data: 18/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Banyoles rebrà les lliçons de Del Bosque i Scariolo
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Autor: Diari de Girona  

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.diaridegirona.cat/esports/2015/02/18/banyoles-
rebra-llicons-del-bosque/710658.html  

Mitjà: www.banyolestv.cat

Data: 
18/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Vicente Del Bosque i Sergio Scariolo, caps de cartell del VI Seminari de 
Tècnica i Tàctica Esportiva de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la 
UDG.

Autor: Banyoles televisió  

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/33
80-vicente-del-bosque-i-sergio-scariolo-caps-de-cartell-del-iv-
seminari-de-t%C3%A8cnica-i-t%C3%A0ctica-esportiva-de-la-c
%C3%A0tedra-desport-i-educaci%C3%B3-f%C3%ADsica-de-la-udg

Mitjà: www.radiobanyoles.cat

Data: 19/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Vicente Del Bosque i Sergio Scariolo, caps de cartell del VI Seminari de 
Tècnica i Tàctica Esportiva a Banyoles.

Autor: Ràdio Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

Mitjà: www.lesportiudecatalunya.cat

Data: 21/2/2015 

Títol de l'article
o escrit: Del Bosque i Scariolo al Seminari de Banyoles.

Autor: L'esportiu  
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Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-
mes-esport/824962-del-bosque-i-scariolo-al-seminari-de-
banyoles.html  
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Mitjà: www.radiobanyoles.cat

Data: 22/4/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

90 persones assistiran al seminari internacional de Tàctica i Tècnica 
esportiva, que fa un salt de qualitat.

Autor: Ràdio Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?
id=12363&t=90+persones+assistiran+al+seminari+internacional+d
e+T%C3%A0ctica+i+T%C3%A8cnica+esportiva
%2C+que+fa+un+salt+de+qualitat 

Mitjà: www.diaridegirona.cat

Data: 25/4/2015 

Títol de l'article
o escrit: Del Bosque exposa les claus del seu “lideratge amable” a la selecció.

Autor: Diari de Girona 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

Mitjà: www.diaridegirona.cat

Data: 26/4/2015 

Títol de l'article
o escrit: Scariolo parla dels sistemes de joc d'atac a Banyoles.

Autor: Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.diaridegirona.cat/esports/2015/04/26/scariolo-parla-
dels-sistemes-joc/721099.html 
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E5.3 Premsa escrita: presentació de David Barrufet com ambaixador del CEO

Mitjà: www.banyoles.cat 

Data: 06/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

David Barrufet, ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics de la 
Universitat de Girona, ubicada a Banyoles

Autor: Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.banyoles.cat/noticies/576/david-barrufet,-
ambaixador-del-centre-destudis-olimpics-de-la-universitat-de-
girona,-ubicada-a-banyoles#.VheN1W7LPcs 

Mitjà: www.diaridegirona.cat 

Data: 07/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Barrufet, ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics de la UdG

Autor: Diari de Girona 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.diaridegirona.cat/esports/2015/10/07/barrufet-
ambaixador-del-centre-estudis/746978.html 

Mitjà: www.elpuntavui.cat

Data: 07/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Ambaixador Barrufet

Autor: El Punt Avui

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/902895-
ambaixador-barrufet.html
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Mitjà:  www.lesportiudecatalunya.cat

Data: 07/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Barrufet, ambaixador del CEO - UdG

Autor: El 9 Esportiu

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-
mes-esport/902884-barrufet-ambaixador-del-ceo-udg.html 

Mitjà:  www.emporda.info

Data: 07/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Barrufet, ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics de la UdG

Autor: Setmanari de l'Alt Empordà

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.emporda.info/esports/2015/10/06/barrufet-
ambaixador-del-centre-destudis/287630.html 

Mitjà:  www.radiobanyoles.cat 

Data: 07/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

L’ex-porter d’handbol David Barrufet ha estat nomenat ambaixador 
olímpic de la UdG a Banyoles 

Autor: Ràdio Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=13034&t=L
%E2%80%99ex-porter+d
%E2%80%99handbol+David+Barrufet+ha+estat+nomenat+ambai
xador+ol%C3%ADmpic+de+la+UdG+a+Banyoles
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Mitjà: www.coe.es

Data: 14/10/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

David Barrufet embajador del Centro de Estudios Olímpicos UdG, ubicado en
Banyoles

Autor: Comité Olímpic Espanyol 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.coe.es/2012/HomeOlimpismo.nsf/FHomeOlimpismoN3
?ReadForm&Nivel3=Academia 

E5.4 Premsa escrita: trobada esportiva de 1r d'ESO amb Fernando Climent

Mitjà: www.ceplaestany.cat

Data: 4/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

La trobada comarcal de 1r d'Eso se celebrarà el proper 5 de novembre al 
parc de la draga de Banyoles 

Autor: Consell Esportiu Pla de l'Estany 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.ceplaestany.cat/Noticies/tabid/70/articleType/Article
View/articleId/232/LA-TROBADA-COMARCAL-DE-1R-DESO-SE-
CELEBRARA-EL-PROPER-5-DE-NOVEMBRE-AL-PARC-DE-LA-DRAGA-
DE-BANYOLES.aspx 

Mitjà: Banyolestv.cat

Data: 5/11/15 

Títol de l'article
o escrit: 

Uns 350 joves participen a la Trobada de 1r d'ESO del Consell Esportiu del 
Pla de l'Estany

Autor: TV Banyoles 
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Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/43
24-uns-350-joves-participen-a-la-trobada-de-1r-d-eso-del-consell-
esportiu-del-pla-de-l-estany 

Mitjà: www.banyoles.cat

Data: 9/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Inici del Programa ambaixadors a les escoles amb Fernando Climent 
que intervé a la trobada comarcal esportiva realitzada a Banyoles 
amb més de 300 alumnes 

Autor: Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.banyoles.cat/noticies/606/inici-del-programa-
ambaixadors-a-les-escoles-amb-fernando-climent-que-interve-a-la-
trobada-comarcal-esportiva-realitzada-a-banyoles-amb-mes-de-
300-alumnes#.VkMXXm5ZDcs 

Mitjà: www.radiobanyoles.cat

Data: 10/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Una xerrada del medallista olímpic Fernando Climent enceta el 
Programa Ambaixadors del CEO

Autor: Ràdio Banyoles  

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?
id=13156&t=Una+xerrada+del+medallista+ol
%C3%ADmpic+Fernando+Climent+enceta+el+Programa+Ambaixad
ors+del+CEO 

Mitjà: www.coe.es

Data: 10/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: Inicio del "Programa Embajadores" en las Escuelas 

Autor: Comitè Olímpic Espanyol  
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http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/4324-uns-350-joves-participen-a-la-trobada-de-1r-d-eso-del-consell-esportiu-del-pla-de-l-estany
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/4324-uns-350-joves-participen-a-la-trobada-de-1r-d-eso-del-consell-esportiu-del-pla-de-l-estany


Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
www.coe.es/web/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/FEAD4
E2C85DC32DBC1257EF9003A7D43?opendocument 

Mitjà: www.elpuntavui.cat

Data: 
11/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Pedagogia olímpica per als alumnes de l'Estany. Els estudiants de primer 
d'ESO de tots els instituts de la comarca participen en un programa sobre 
valors esportius   

Autor: El Punt Avui 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/16-
educacio/913779-pedagogia-olimpica-per-als-alumnes-de-
lestany.html

Mitjà: www.federemo.org

Data: 11/11/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Fernando Climent participa en el “Programa Embajadores Olímpicos”

Autor: Federació Espanyola de Rem  

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://federemo.org/fernando-climent-participa-en-el-programa-
embajadores-olimpicos/  
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E5.5 Premsa oral 

Mitjà: Radio Nacional 

Data: 03/2/2015 

Tema: Entrevista en motiu de la inauguració del Centre d'Estudis Olímpics 

Participant: Víctor López-Ros, Director CEEF-CEO UdG 

Tipus ressò: Premsa oral 

Mitjà: banyolestv.xiptv.cat

Data: 22/4/2015 

Títol de l'article
o escrit: 

Entrevista en motiu del Seminari Internacionl de Tècnica i Tàctica 

Autor: Banyoles TV  

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://banyolestv.xiptv.cat/redaccio-banyoles-
lentrevista/capitol/entrevista-a-victor-lopez-22-04-15
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Apartat E7: Pla d'actuacions. 

Càtedra d’Esport i Educació Física- Centre d’Estudis Olímpics: 
PROJECTE D’ACTIVITATS 2016

D’acord  amb  la  tasca  que  venim  desenvolupant  els  darrers  anys,  mostrem  els  objectius

estratègics de la CEEF-CEO que serveixen de referència per emmarcar les diferents accions:

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).
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PLA D’ACTIVITATS 2016

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 2016. 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF.

Des  de  la  creació  del  Consell  Assessor  de  la  CEEF,  aquest  ha  funcionat  regularment  i

adequadament  però  de  forma  interina  i  constituït  fonamentalment  per  professors  i

col·laboradors. A partir de l’aprovació del nou reglament de Càtedres el 2014, era un objectiu

del 2015 revisar la constitució del Consell Assessor per tal de crear el Consell que pogués ser

nomenat pel Rector de la UdG. Diferents circumstàncies han fet que la constitució definitiva es

posposi fins aquest 2016. És la nostra intenció que el Consell Assessor compti amb presència

de representants institucionals, investigadors i acadèmics. En coherència amb aquesta línia,

s’està  treballant  en  una  actualització  de  la  llista  de  col·laboradors  personals  i

institucionals,  així  com en la  idea  de poder  donar  major  visibilitat  als  mateixos.  Aquest

aspecte ens sembla important atès que, des de la incorporació del Centre d’Estudis Olímpics

a  la  CEEF,  ha  augmentat  el  número  de  col·laboradors  que  participen  activament  en  el

desenvolupament  de  les  activitats  programades.  Donat  el  procés  d’ampliació  del  ventall

d’activitats i vistos els canvis estructurals pertinents, cal disposar també de més 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 en l’actualitat. 

Manteniment i actualització de la web:

Durant  el  període  2014-15  s’han  dut  a  terme  un  seguit  de  millores  molt  considerables

derivades fonamentalment de:

La incorporació  del  Centre  d’Estudis  Olímpics  a l’estructura de la  CEEF.  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
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habituals i amb els nous interessats. En aquest sentit, la CEEF-CEO manté la seva presència a

les xarxes socials de major impacte.

Per aquest motiu, durant el 2016 està previst finalitzar les millores introduïdes i valorar noves

possibilitats.

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, durant el 2015 s’establí un

conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona (CEEF-CEO) i l'Ajuntament de Banyoles

(Biblioteca Municipal de Banyoles) per formalitzar aquesta vinculació i els termes acordats.

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

Edició en format digital d’un llibre d’actes corresponent a les conferències del I Seminari

d'Olimpisme i Educació. La previsió és publicar el llibre durant el darrer trimestre del 2016 o

el primer semestre del 2017, però pressupostàriament està inclosa en el pressupost del 2016. 

Després d’un parèntesi degut a dificultats per a l’obtenció de recursos materials i personals,

estem  en  procés  d’encetar  una  nova  etapa  en  l’edició  i  desenvolupament  de  la  revista

Movimiento Humano/ Human Movement conjutament amb el Departament de Didàctiques

Específiques de la Universitat de Lleida. En aquesta nova etapa cal ajustar i redefinir els criteris

editorials així com les fonts de finançament que puguin col·laborar en el desenvolupament del

projecte.

En el  cas que es considerés oportú,  es valoraria  la publicació  d’altres documents que fins

aleshores han estat desestimats. Ens referim especialment al llibre López-Ros, V.; Gréhaigne,

J-F. & Araújo, D. (2015) La acción tàctica deportiva. Perspectivas de anàlisis y consideraciones

para el aprendizaje.
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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 s'han dut a terme convenis específics amb diferents institucions.

D’una banda amb la  Diputació de Girona,  institució  amb la  qual  s'ha signat  un conveni

específic que recull les activitats de la CEEF-CEO 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 hem establert un conveni específic durant el 2015, que

ha permès que la CEEF-CEO comptés amb un estudiant en pràctiques extra-curriculars, a fi i

efecte que ajudés en determinades tasques de secretariat i això serveixi a l’estudiant com

experiència professionalitzadora. Per aquest 2016 s'està treballant en el conveni per la cessió

d'un  alumne  durant  el  període  de  febrer  a  juny.  Per  altra  banda,  es  mantindran  les

col·laboracions amb l’EUSES de cara aquest 2016 en activitats formatives, la col·laboració es

posa de manifest en el Seminari d'Olimpisme i Educació i en els cursos d’estiu. 

Col·laboració  amb els  altres  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.  Això  permet  també  que  la  CEEF-CEO

estigui en contacte i participi d’accions amb diferents universitats.

Col·laboració amb diferents Facultats, Departaments, Instituts i altres Càtedres de la UdG. En

aquest  2016  s'han  establert  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. Està previst que aquesta col·laboració es

palesi amb la cessió d’un estudiants en pràctiques, així com en la col·laboració econòmica i

institucional en la realització de les diferents activitats de la CEEF. De moment, s’ha acordat la
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col·laboració en el Seminari d’Olimpisme i Educació i en les activitats dels ambaixadors del CEO

en les que així es consideri. 

Col·laboració  amb  altres  institucions,  clubs  esportius,  federacions  que  han  sol·licitat

l’assessorament  de  la  CEEF-CEO,  així  com  amb  d’  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  2015  es  va  treballar  en  vàries

possibilitats a partir  de la demanda de diferents institucions. En aquest sentit,  i  donada la

limitada infraestructura humana de la CEE-CEO, no va ser possible la continuïtat en el projecte

Erasmus + promogut pel  Club Natació Banyoles: Club-Based Support Programme for

Dual Careers, dins dels àmbits d’educació, formació, joventut i  esports pel període 2014-

2020. En aquests moments estem valorant conjuntament la participació externa en el projecte

des del punt de vista de facilitar assessorament i transferència del coneixement. Així mateix,

estem valorant la proposta d’encàrrec de la Diputació de Girona per dur a terme la recerca

sobre l’actualització de l’estat dels sistema esportiu i dels hàbits esportius en els municipis

gironins.

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. Tot aquest procés de difusió s’ha anat duent a terme

durant el 2015 i la voluntat és que puguem continuar en aquesta direcció durant el 2016.
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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. Fins aleshores, estem duent a terme un procés de publicació a la

web de la CEEF-CEO de les comunicacions als Congressos i d’articles publicats al llarg de l’any

en curs. La voluntat és que la web, conjuntament amb la revista Movimiento Humano/ Human

Movement serveixin com a plataformes de difusió i publicació de les recerques. 

Participació en Congressos i Jornades científiques.

Participació en Jornades i/o Congressos mitjançant comunicacions:

Comunicació  al  V  Congreso  Nacional  de  Centros  de  Estudios  Olímpicos del  Comité

Olímpico Español, que se celebrarà a Granada els 5 i 6 de Febrer. Aquest Congrés serveix com

a trobada i punt de comunicació i de treball entre els diferents CEO’s d’Espanya.

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. 

En l’àmbit dels Congressos Internacionals la CEEF-CEO està preparant la seva participació al

6th International Teaching Games for Understanding Conference, que se celebrarà a

Colònia (Alemanya) durant els dies 27 i 28 de Juliol del 2016 i està organitzat, en aquesta

ocasió, per la German Sport University de Colònia.

Així mateix, mantenim oberta la possibilitat d’assistir a d’altres Congressos durant el segons

semestre del 2016 si així es considera. 

Participació  de  la  CEEF-CEO  en  producció  d’articles  (sense  efecte  pressupostari  sobre  la

Càtedra)

López-Ros, V. (2016) El “modelo integrado técnico-táctico” de enseñanza deportiva. Origen,

contextualización y características metodológicas.  Electronique Journal  de la Recherche sur

l’Intervention en Éducation Physique et Sport (acceptat, pendent de publicació).

Llobet, B., López-Ros, V., Barrera-Gómez, J. & Comino, J. (2016) Assessing novices’ game

performance in rugby union: The Rugby Attack Assessment Instrument  (RAAI).  Journal  of

Teaching in Physical Education. DOI: http://dx.doi.org/10.1123/jtpe.2014-0134.
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2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ. 

Jornades i seminaris

Enguany  està  prevista  la  organització  del  I  Seminari  Internacional  d'Olimpisme  i

Educació. Aquest seminari es durà a terme el dissabte 21 de maig a Banyoles, coincidint amb

els  Jocs Emporion que es realitzen durant tot el cap de setmana a la comarca del Pla de

l'Estany. Els Jocs Emporion són la versió actual de les Finals Territorials dels Jocs Esportius

Escolars de Catalunya i el 2016 se celebrarà la segona edició en aquest nou format. Aquesta

activitat s’inclou dins del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG i pretén ser una activitat de

formació  i  de  divulgació  sobre  l’olimpisme,  l’esport  i  l’educació,  que  a  mig  termini  pugui

esdevenir un Seminari de referència. Enguany, aprofitem la celebració dels Jocs Emporion per

fer coincidir els dos esdeveniments i per donar la sortida a aquest nou Seminari Internacional.

Alguns dels ponents d’aquesta primera edició estan confirmats, i està prevista la participació

del Sr. Conrado Durántez, president de la Academia Olímpica Española; de la Dra. Mª Eugenia

Martínez Gorroño de la Universidad Autónoma de Madrid; del sr. Joan Manel Surroca; i dels

esportistes i ex-esportistes David Barrufet, Esther Guerrero o Carolina Routhier, entre d’altres.

 

Cursos d’estiu 

Durant l’any 2016, 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. Tot i això, la previsió és que un d’ells pugui estar

encaminat  als  processos d’entrenament  en edat de formació  i  de tecnificació.  Aquest  curs

aniria destinat a totes les persones que treballen amb esportistes en aquestes franges d’edat, i

també als coordinadors esportius i responsables d’esport en edat escolar. 

Conferències i altres activitats formatives

Dins del  Programa Ambaixadors del  Centre d’Estudis Olímpics, està previst fer vàries

activitats  de  divulgació  a  les  escoles  d’ensenyament  primari  i  instituts  d’ensenyament

secundari de la ciutat de Banyoles i de la comarca del Pla de l'Estany. Aquests activitats estan

vinculades al Olympic Educational Project. Es van iniciar en la tardor de 2015 com a prova

pilot amb una trobada de l'ambaixador del CEO, el Sr. Fernando Climent, amb 350 alumnes de

1er d'ESO. Després d’una valoració positiva i d’un alt nivell d’acceptació de l'activitat, tant per

part dels estudiants com del professorat, es preveu que pugui tenir continuïtat.
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Durant  aquest  inici  d'any  del  2016,  el  Centre  d'Estudis  Olímpics  participarà  a  la  trobada

esportiva que organitza el Consell Esportiu del Pla de l'Estany amb una activitat vinculada a

l'esport olímpic i els seus valors. En l'activitat  «Jocs Olímpics i Valors Educatius» que es

realitzarà el dijous 31 de març hi participaran 350 nens/es de 6è de primària de Banyoles i la

comarca del Pla de l'Estany. 

Durant la tardor/hivern del 2016 hi ha la voluntat que els ambaixadors del CEO puguin anar

a alguns dels 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.  Malgrat  que inicialment  comptem amb una bona acollida  per  part  dels  equips

directius  de  diferents  centres,  cal  definir  més  endavant  els  aspectes  específics  i  concrets

d’aquesta activitat 

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  treballant  en  vistes  a  la  col·laboració  amb  la  prova

internacional  de  Triatló prevista  pel  mes  de  Juny  2016.  Si  bé  l’experiència  d’edicions

anteriors és en alguns casos positiva i en d’altres no tant, durant la prova internacional del

2015 es va realitzar una conferència que va tenir bona acollida. La participació de la CEEF-CEO

en aquests esdeveniments internacionals, si bé es valora positivament des del punt de vista

institucional,  està  sotmesa  al  fet  de  trobar  l’encaix  adequat  dins  de  la  programació  de

l’esdeveniment.

Col·laboració en el cicle de conferències Esport i Muntanya Naturalment, esport a l'Estany

en el  marc  del  pla  d'activitats  del  Club  Natació  Banyoles,  així  com la  col·laboració  en  la

conferència sobre entrenament en edat de formació prevista per a la primavera del 2016. 

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 i s’està analitzant la viabilitat per

realitzar alguna activitat des de la CEEF-CEO. 
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Anàlisi i preparació de la coorganització del Congrés dels Centres d'Estudis Olímpics del COE

2017 conjuntament amb el CEO Joan Antoni Samaranch i el CEO de la Universitat Autònoma

de Barcelona en el marc del XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, que se celebrarà a

Tarragona del 30 de juny al 9 de juliol de 2017. La decisió definitiva al respecte es prendrà en

el  V  Congreso  Nacional  de  Centros  de  Estudios  Olímpicos  que,  com  hem  esmentat

anteriorment, se celebra a Granada el 5 i 6 de Febrer. A partir de llavors tindrem un més alt

grau de concreció al respecte.

En la línia de donar a conèixer les activitats que realitzen la Càtedra d’Esport i Educació Física i

Centre  d’Estudis  Olímpics  de  la  UdG,  està  previst  participar  en  jornades  informatives

específiques en diferents centres de la UdG. De moment està acordat fer una jornada amb el

centre  EUSES i  estem valorant  la  possibilitat  de  fer  el  mateix  a  la  Facultat  d’Educació  i

Psicologia de la UdG.

Així mateix, al llarg del 2016 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat d’organitzar i col·laborar

amb  altres  activitats  que  es  considerin  oportunes  i  pertinents.  En  aquest  sentit,  està

confirmada la participació de la CEEF en el cicle “Càpsules de Ciència”, concretament el mes

d’Abril en la càpsula titulada “la febre de córrer”.
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