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Apartat E1: Activitats

E1.1. V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva: «L'acció tècnica esportiva i el seu
entrenament»

Nom:

V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva:
«L'acció tècnica esportiva i el seu entrenament»
Professorat Extern:
Sr. Jordi Ribera. Actual seleccionador de l'equip masculí absolut d'España
d'handbol i seleccionador de Brasil d'handbol (2012-16).
Sr. Diego Ocampo. Entrenador del Divina Seguros Joventut de Badalona de
la lliga ACB de bàsquet.
Sr. Joan Lleonart. Tècnic superior d'atletisme, director tècnic del Club Atlètic
Manresa i entrenador de l'atleta olímpica Esther Guerrero. Responsable català
de mig fons i fons de la Federació Catalana d'Atletisme (2002-2012).
Sr. Joan Ramon Tarragó. Director de l'Àrea de Rendiment Esportiu del FC
Barcelona.

Professorat:

Dr. Ludovic Seifert. Professor i Director adjunt de CETAPS de la Facultat de
Ciències de l'Esport de la Universitat de Rouen (França). Investigador referent
europeu en els àmbits del control i aprenentatge motor, biomecànica i
optimització del rendiment.
Dr. Pedro Esteves. Professor de l'Institut Politècnic da Guarda (Portugal).
Investigador referent en l'anàlisi i ensenyament de la percepció i acció dels
esports tàctics en la iniciació esportiva.
Dr. Gerard Lasierra. Professor de la Universitat de Lleida (INEF) de
fonaments tàctics i especialista en handbol.
Sr. Pablo Machín. Entrenador del Girona FC de 2ª Divisió A de futbol.
Sra. Noemí Jordana. Jugadora del Spar Citylift – Uni Girona de Lliga
Femenina 1 de bàsquet.

Sra. Esther Guerrero. Atleta del New Balance Team, participant als Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro 2016 i actual campiona d'Espanya d'atletisme en
800 m.

Tipus:

Activitat docent, Seminari

Data:

26-05-2017 i 27-05-2017

Durada:

15 hores

Tipus
participació:

Organitzadora
Ajuntament de Banyoles
Diputació de Girona
EUSES - Centre Adscrit UdG

Col·laboradors:

Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Facultat d'Educació i Psicologia UdG
Club Natació Banyoles
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Participants UdG:

15

Participants
Externs:

70
Si. De les enquestes rebudes una vegada finalitzada el Seminari, la valoració
és excel·lent (8,5) en relació a les expectatives dels assistents, i un 9,6 sobre

Enquestes:

aspectes organitzatius. A nivell de ponents, també va haver-hi una valoració
excel·lent amb una mitjana de 8,4 (la valoració mínima va ser de 7,8 i la
màxima de 8,9). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt
positiva amb un 8,1.
Una de les principals línies d'investigació i divulgació de la Càtedra d'Esport i
Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona
s'organitza amb caràcter bianual i des de l'any 2009, el "Seminari

Justificació:

Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva". En les quatre últimes edicions,
els respectius Seminaris van tenir com objecte d'estudi i discussió La tàctica
col·lectiva i els sistemes de joc, la tàctica esportiva i la presa de decisions,
així com L'aprenentatge de l'acció tàctica,

una temàtica d'especial interès

científic i per a l'entrenament esportiu.
En l'edició d'aquest any, el V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica
Esportiva es va realitzar durant els dies 26 i 27 de maig de 2017 a Banyoles,
amb el principal objectiu de l'estudi i discussió al voltant del tema: L'acció
tècnica esportiva i el seu entrenament. Com en les edicions anteriors, s'abordà
des d'una perspectiva transversal amb incidència en diferents modalitats
esportives. Es va analitzar l'estat de la qüestió actual sobre la tècnica
esportiva així com la problemàtica i preocupació pels processos d'aprenentatge
d'aquestes accions.

Cartell, fulletó i banner de l'activitat
(català, castellà i anglès):

Documentació:

Enllaç web del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva

E1.2. Jornada d'Educació i Olimpisme: «L'esport i els valors educatius en edat
escolar»
Nom:

Jornada d'Educació i Olimpisme: «L'esport i els valors educatius en edat
escolar»
Professorat UdG:
Dr. Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física Centre d’Estudis Olímpics, professor titular la Facultat de Psicologia i
Educació de la Universitat de Girona i especialista en iniciació esportiva.
Professorat extern:
Sr. Melcior Mauri. Ciclista Professional durant 16 temporades (1987-

Ponents:

2002), Guanyador de la Volta Espanya (1991). Diploma olímpic als Jocs
Olímpics d'Atlanta '96 en la modalitat de ciclisme en ruta.
Sr. Pep Marí. Psicòleg de l'esport especialitzat en alt rendiment i cap del
Departament de Psicologia del CAR de Sant Cugat durant més de 25 anys,
col·laborador de Catalunya Ràdio i autor dels llibres “Aprender de los
Campeones”,

“La

felicidad

no

es

el

objetivo”

i

“Liderar

equipos

comprometidos”.
Tipus:

Jornada

Data:

9/5/17

Durada:

3 hores. Dimarts, de 19 a 22 hores.

Tipus participació:

Coorganització

Coorganitzadors:

Consell Esportiu del Baix Empordà
Jocs Emporion: Diputació de Girona i Secretaria General de l'Esport

Participants UdG:

8

Participants
Externs:

35

Enquestes:

No
En el context de la Càtedra d'Esport i Educació Física com a Centre
d'Estudis Olímpics, enguany es va coorganitzar en motiu dels Jocs

Justificació:

Emporion, una Jornada d'Educació i Olimpisme relacionada amb la iniciació
esportiva i l'esport en edat escolar, reunint experts en la psicologia,
l'educació física i l'esport per discutir sobre els valors educatius de l'esport i

les problemàtiques actuals.

Cartell de l'activitat

Documentació:

E1.3. Curs d'Estiu “El treball cooperatiu a l'Educació Física”

Nom:

“El treball cooperatiu a l'Educació Física”
Professorat extern:
Sr. Pere Casals. Mestre especialista en Educació Física cooperativa. Escola
Agustí Gifre (Sant Gregori).
Sr. Txema Córdoba. Mestre especialista en Educació Física. Professor en
el Grau en Educació Infantil i Primària a la FPCEE Blanquerna (U. Ramon
Llull).
Sra. Cristina Guijosa. Mestra especialista en Educació Física. Escola
l'Arenal de Llevant (Barcelona).
Sr. Dídac Herrero. Entrenador superior de bàsquet. És professor del Grau

Ponents:

en CAFE a la Universitat de Vic.
Sr. Bernat Juliol. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Graduat en Educació Primària amb menció en Educació Física. Professor
d’Educació Física a FEDAC Salt.
Sr. Josep Mª Piulachs. Professor d’Educació Física a l’Institut de
Castelldefels.
Sr. Andreu Sitjes. Professor d'Educació Física i Anglès a l'escola FEDACSant Narcís.
Sr. Carles Zurita. Professor d’Educació Física a Secundària i Batxillerat a
l’Escola Virolai de Barcelona.

Tipus:

Curs

Data:

30/6/17 i 1/7/2017

Durada:

15 hores. Divendres, de 16 a 21 hores i dissabte, de 9 a 20 hores.

Tipus participació:

Coorganització

Coorganitzadors:

EUSES – Centre adscrit UdG

Participants UdG:

0

Participants
Externs:

0

Enquestes:

Curs anul·lat degut a no disposar de les inscripcions suficients per
garantir l'equilibri pressupostari.
La inclusió del treball cooperatiu a l’educació física sorgeix com a reacció al
model esportiu competitiu de les programacions escolars. Sovint, els
mestres i professors l’utilitzen per lluitar contra la conflictivitat social i
emocional que provoca la mala praxis esportiva. Fugint de les activitats
competitives, el treball cooperatiu fomenta l’accés a la pràctica física amb
independència del grau de desenvolupament motor, unint esforços i
aprofitant el talent de cada alumne. Tot i així, el potencial educatiu de les
pràctiques cooperatives no entra en discòrdia amb les virtuts dels jocs i
esports de col·laboració i oposició tradicionals. Sovint, la cooperació

Justificació:

s’utilitza en la vessant competitiva, creant una interessant sinèrgia que
afegeix valor formatiu a la pràctica desenvolupada.
Amb la voluntat de donar resposta a la dificultat d’inclusió de pràctiques
cooperatives de forma conjunta a les activitats de col·laboració i oposició,
aquest curs se centra en la programació didàctica i competencial de les
pràctiques cooperatives, la seva vinculació amb el treball de col·laboració i
oposició, la metodologia de treball i l’aplicabilitat a l’aula. La nostra intenció
és oferir coneixements teòrics, eines, instruments i recursos didàctics als
mestres i professors per tal d’incloure’ls de forma raonada en el currículum
d’àrea.

Documentació:

E1.4. Curs d'Estiu “Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació:
fonaments de fisiologia i nutrició, entrenament de la condició física i prevenció
de lesions”
«Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació: fonaments
Nom:

de fisiologia i nutrició, entrenament de la condició física i prevenció de
lesions»
Professorat UdG:
Sr. Jesús Escosa. Llicenciat en educació física. Secretari tècnic del CEB
Marc Gasol. Professor del Grau en CAFE d’EUSES.
Dr. Alexander T. Latinjak. Llicenciat i Doctor en psicologia. Investigador i
psicòleg en l’àmbit de la psicologia de l’esport. Professor del Grau en CAFE
d’EUSES.
Sr. Ernest Esteve. Llicenciat en educació física. Diplomat en fisioteràpia.

Ponents:

Màster d’Alt Rendiment Esportiu pel Comitè Olímpic Espanyol. Professor del
Grau en CAFE d’EUSES.
Sra. Cristina Planella. Llicenciada en educació física. Diplomada en
Nutrició humana i dietètica. Professora del CFGS en Dietètica del Centre
Garbí.
Professorat extern:
Sr. Moisès Costa. Metge, especialista en medicina familiar i comunitària.
Postgrau en biomecànica i traumatologia de l’esport.

Tipus:

Curs

Data:

1/7/2016 i 2/07/16

Durada:

15 hores. Divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 21 hores.

Tipus participació:

Coorganització

Coorganitzadors:

EUSES – Centre adscrit UdG

Participants UdG:

0

Participants
Externs:

0

Enquestes:
La pràctica d’activitat física i esportiva amb infants i joves pot estimular-ne
el desenvolupament físic, cognitiu i social; desenvolupar-ne la competència
motriu; potenciar-ne l’autoestima i el sentiment d’autoeficàcia; afavorir-ne
l’assoliment de valors socials com la relació amb els altres, la cooperació o
l’assoliment d’objectius comuns... Tot i aquesta vessant formativa de
l’esport, també hi ha el perill que la pràctica esportiva es converteixi en
“deseducativa”. La cerca del rendiment esportiu prematur pot tenir una
influència negativa sobre el procés de creixement, posant en risc la salut
Justificació:

dels joves esportistes. Intentar conjuminar amb eficàcia la vessant
formativa i el rendiment, potenciant les vàlues dels joves talents i la
consolidació d’hàbits de vida saludables, és un dels reptes al que s’enfronta
l’entrenador en les etapes de formació.
Aquest segon curs se centra en continguts de fisiologia de l’exercici,
nutrició, treball de la condició física i prevenció de lesions en les etapes de
formació, amb la intenció d’oferir coneixements teòrics, eines, instruments i
recursos didàctics als tècnics esportius per tal d’optimitzar l’entrenament, la
formació i el rendiment físic i esportiu en les etapes d’iniciació.

Documentació:

E1.5. Conferències «Alimentació, esport i ajudes ergogèniques per al rendiment de l'esportista»

Nom:

Conferències «Alimentació, esport i ajudes ergogèniques per al rendiment
de l'esportista»
Professorat extern:
Sr. Josep Codinach. Entrenador esportiu especialista en entrenament de
ciclisme, Co-fundador de l’empresa Tribiketrainer.

Ponents:

Dr. Jordi Sitjà. Responsable del Centre de Medicina de l'Esport a Girona,
Consell Català de l'Esport, Generalitat de Catalunya
Sra.

Elena

Piñeiro.

Nutricionista.

Centre

d’Assessorament

Dietètic

Bescanó i Institut Català de Serveis Mèdics.
Tipus:

Conferència

Data:

10/03/17

Durada:

1,5 hores

Tipus participació:

Organització

Coorganitzadors:

Club Natació Banyoles
ICDC (Innovate Clubs for Dual Carrers)
Ajuntament de Banyoles

Col·laboradors:

Diputació de Girona
Tribike trainer

Participants UdG:

25

Participants
Externs:

90

Enquestes:

No
En l'actualitat, l'alimentació és un dels casos en què la majoria de població

Justificació:

opina i no sempre des d'un criteri clar, especialment en l'àmbit de la
nutrició esportiva. La idea principal de la jornada fou aclarir i transmetre el
paper clau de l'alimentació i la nutrició en la pràctica esportiva des d'un

punt de vista interdisciplinari, especialment en esports de resistència.
En aquest sentit, la jornada va ser un èxit rotund de participació amb la
sala totalment plena (115 persones), amb la intervenció d'un metge
esportiu, una dietista i un entrenador esportiu, on varen desenvolupar
casos pràctics nutricionals d'un esportista i van explicar de forma concisa
els conceptes avalats per evidència científica sobre alimentació, nutrició i
rendiment esportiu, per tal de desmitificar les idees, dietes i productes que
estan inundant la mercadotècnia de l'esport.
Cartell de l'activitat

Documentació:

E1.6. Conferència «Bases para la nutrición del triatleta»

Nom:

Conferència «Bases para la nutrición del triatleta»
Professorat:
Sra. Juana Mª González. Directora tècnica i dietista – nutricionista a
“alimmenta”. Professora en el màster RETAN d'alt rendiment esportiu del
INEFC Barcelona i col·laboradora en revistes especialitzades com Men's

Ponents:

Health, Sport Life o Triatlón.
Sr. David Castro. Triatleta professional emergent amb diferents podiums
de la Copa del Món entre 2014 al 2016. Doble campió d'Europa de Triatlón
(Banyoles, 2015 i Burgas, 2016). Campió d'Espanya de Triatló Sprint
(Pontevedra, 2015).

Tipus:

Conferència

Data:

21/7/2017

Durada:

1,5 hores

Tipus participació:

Coorganització

Organitzadors:

Ajuntament de Banyoles, EUSES i Club Natació Banyoles.

Participants UdG:

6

Participants
Externs:

32

Enquestes:

No.
Activitat de formació integrada i paral·lela al programa
esportiu dels

Campionats de «ETU Triathlon Clubs

European Championships», el «Gran Premi d'Espanya
Justificació:

Herbalife de Triatló Sprint i Aquatló i el Campionat de
Catalunya aleví i infantil» que es van realitzar el 22 y
23 de juliol a Banyoles.

E1.7. Seminari «Les carreres duals: Ser estudiant i esportista d'alt nivell»

Nom:

«Carreres duals: Ser estudiant i esportista d'alt nivell»
Professorat:
Dr. Alexander T. Latinjak. Psicòleg de l'Esport a la Universitat de Suffolk
(Anglaterra).

Ponents:

Sr. Jordi Jofre. Esportista del Club Natació Banyoles, Campió del món en
remergòmetre (2014).
Sra. Noemí Jordana. Mestre d'Educació Especial i ex-jugadora professional
de bàsquet durant més de 20 anys i actual vicepresidenta del Spar CityLift
Girona.

Tipus:

Conferència

Data:

17/11/2017

Durada:

1,5 hores

Tipus participació:

Coorganització

Organitzadors:

Club Natació Banyoles
ICDC (Innovate Clubs for Dual Carrers)

Participants UdG:

12

Participants
Externs:

80

Enquestes:

No.
Activitat dirigida a mestres i professors de secundària, famílies, tècnics i
entrenadors per tal d'aprofundir en la necessitat d'entendre els processos
psicològics del jove esportista durant l'etapa acadèmica. La jornada

Justificació:

combina la participació d'esportistes reconeguts que han pogut realitzar
amb èxit la formació acadèmica, permetent descobrir eines d'organització i
formes de planificació per debatre una qüestió rellevant, tant en l'àmbit
acadèmic com esportiu.

Activitats vinculades als projectes del Centre d'Estudis Olímpics
E1.8. Taller d'Olimpisme «els orígens dels Jocs Olímpics» i concurs «Culturesportitza't» del
Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona

Nom:

Taller d'Olimpisme «els orígens dels Jocs Olímpics» i concurs
«Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona
Sr. Jordi Sargatal. Professor d'Educació Física a l'escola Fundació Cor

Professorat:

de Maria – Sant Josep i secretari de la Càtedra d'Esport i Educació Física
– Centre d'Estudis Olímpics UdG.

Tipus:

Jornada educativa i concurs escolar

Data:

28-3-2017

Durada:

4

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
Externs:

350 nens/es de 6è de primària.

Enquestes:

No
Activitat amb la finalitat de difondre l'olimpisme
a les escoles de primària del Pla de l'Estany, on
s'aprofita

per

explicar

la

presència

de

la

Càtedra d'Esport i Educació Física i el Centre
d'Estudis Olímpics a la capital del Pla de
Justificació:

l'Estany i es va fer un breu resum dels orígens
del

moviment

olímpic

i

les

proves

més

rellevants dels Jocs Olímpics a l'antiga Grècia,
portant a la pràctica les curses de velocitat i de
quàdrigues.

L'activitat va servir com a punt d'obertura del concurs

escolar «Culturesportitza't» on els centres escolars havien de resoldre un
qüestionari relacionat amb l'esport, la cultura i els valors educatius.

E1.9. Acta de celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics: Conferència «L'Olimpisme de
Banyoles com a subseu olímpica»

Nom:

«L'Olimpisme de Banyoles com a subseu olímpica»

Professorat:

Sr. Pere Miró. director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional

Tipus:

Conferència

Data:

26-7-2017

Durada:

2

Tipus
participació:

Coorganitzadora

Organitzadors:

Ajuntament de Banyoles i Fundació Lluís Corominas.

Participants UdG:

5

Participants
Externs:

58

Enquestes:

No
Banyoles va celebrar els actes d'homenatge a l'efemèride del 25è
aniversari dels Jocs Olímpics amb una jornada on Pere Miró, director

Justificació:

general adjunt del Comité Olímpic Internacional i un dels quatre directors
dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 va pronunciar una conferència sobre
Olimpisme i fou anomenat ambaixador honorífic pel Centre d'Estudis
Olímpics Universitat de Girona.

E1.10. Programa d'ambaixadors olímpics «Esther Guerrero a les escoles»

Nom:
Professorat:

Programa d'ambaixadors olímpics «Esther Guerrero a les escoles»
Sr. Esther Guerrero. Atleta olímpica als Jocs Olímpics de Río de Janeiro
2016.

Tipus:

Conferència

Data:

7-11-2017

Durada:

2 hores

Tipus
participació:

Organitzadora

Coorganitzadors:

Consell Esportiu del Pla de l'Estany
Ajuntament de Banyoles

Col·laboradors:

Diputació de Girona
Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol

Participants UdG:

0

Participants
Externs:

350

Enquestes:

No
És la 3ª edició d'una activitat que preten 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

Justificació:

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

socioesportiu

dels

alumnes.

A

l'equador

de

las

diferents activitats esportives, Esther Guerrero va realitzar una breu
presentació dels seus inicis al món de l'atletisme i com va arribar a poder
participar en els últims jocs olímpics. 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.

E1.11. Barcelona ’92: “Un abans i un després pel moviment paralímpic”

Nom:

Barcelona'92: Un abans i un després pel moviment paralímpic.
Sr. Manuel Fonseca. Director d’Esports COOB’92.

Professorat:

Sra. Silvia Vives. Nedadora paralímpica a Barcelona’92.
Sr. Alberto Jofre. Director gerent del Comitè Paralímpic Espanyol.
Sr. Joan F. Coll. Director de la divisió de Paralímpics del COOB’92.

Tipus:

Taula Rodona

Data:

21-9-2017

Durada:

2 hores

Tipus
participació:

Col·laboradora

Organitzadors:

Fundació Barcelona Olímpica
Centre d’Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch
Museu Olímpic

Col·laboradors:

Inefc Barcelona
Centre d’Estudis Olímpics – Universitat Autònoma de Barcelona

Participants UdG:

0

Participants
Externs:

25
La Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre
d'Estudis Olímpics UdG està involucrada en el
projecte Aula d'Història, per aquest motiu
col·labora en aquest acte, que tractarà la
importància

Justificació:

dels

Jocs

Paralímpics

a

Barcelona'92..
Va constituir un projecte de gran envergadura
amb repercussions no sols esportives, sinó
també socials. La integració dels Jocs en un
mateix comitè organitzador i la clara definició
dels Jocs Paralímpics com una competició esportiva d'alt nivell destinada
a un públic plural van definir les línies mestres.

Apartat E2: 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:

COMITÉ OLÍMPIC ESPANYOL

Institució:

Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol
Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades
específiques.

Tipus
Col·laboració:

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
Coorganització d’activitats a través del projecte Innovative Clubs for
Dual Careers

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
Difusió i mailing

Tipus
Col·laboració:

Coorganització d'activitats vinculades al «programa d'ambaixadors del

Nom:

CONSELL ESPORTIU BAIX EMPORDÀ

Institució:

Consell Esportiu

Centre d'Estudis Olímpics».

Difusió i mailing
Tipus
Col·laboració:

Cessió de la sala de conferències.
Coorganització d'activitats vinculades a la «Jornada d’Educació i
Olimpisme ».

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
Difusió i mailing als tècnics del Consells Esportius i Ajuntaments de les

Tipus
Col·laboració:

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
Coorganització d'activitats de formació “Cursos d'Estiu”
Cessió gratuïta d'espai (aules) i material

Tipus
Col·laboració:

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 TRIATLÓ

Institució:

Federació Esportiva
Coorganització conferència i activitat formativa paral·lela en

Tipus
Col·laboració:

esdeveniments esportius realitzats a Banyoles
Difusió i mailing

Nom:

FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ

Institució:

Federació Esportiva
Coorganització conferència i activitat formativa paral·lela en

Tipus
Col·laboració:

esdeveniments esportius realitzats a Banyoles

Nom:

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Institució:

Federació Esportiva

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing
www.fchandbol.com

Nom:

TRIBIKE TRAINER

Institució:

Empresa de serveis d’entrenament i assessorament

Tipus
Col·laboració:

Coorganització de conferència sobre nutrició esportiva.

Nom:

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

Institució:

Generalitat de Catalunya

Tipus
Col·laboració:

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.

Difusió i mailing

Apartat E3: Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors
E3.1 Llibres i publicacions electròniques
Tipus
publicacions:

Publicació electrònica

Joel Comino. Universitat de Girona
Autor/s:

Títol:

Editorial:

ISBN:

Comentaris:

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

Equilibrio dinámico en educación física
Tándem: Didáctica de la educación física, Nº 58, 2017, págs. 43-50
Enllaç: http://www.grao.com/ca/productes/view?slug=equilibriodinamico-en-educacion-fisica
ISSN 1577-0834
El equilibrio dinámico es un contenido relevante para el desarrollo de la
competencia motriz en educación física escolar. Con el fin de tener evidencias
de su mejora, se requieren instrumentos de evaluación. Presentamos el
diseño de un instrumento y sus particularidades, y aportamos datos de su
implementación que nos permiten valorar positivamente su funcionalidad.

E3.2 Actes a Congressos o altres publicacions
Tipus
publicacions:

Publicació digital i actes a congressos

Joel Comino Ruiz. Universitat de Girona
Autor/s:

Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG
Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona

Títol:

Editorial:

Joint activity organization and segments of interactivity analysis in a
teaching and learning sequence in primary school
18th Biennial Conference on Teachers and Teaching. ISATT2017, At
Salamanca. Juliol, 2017

ISSN:

Enllaç:
https://www.researchgate.net/publication/320347323_Joint_activit
y_organization_and_segments_of_interactivity_analysis_in_a_teachi
ng_and_learning_sequence_in_primary_school

Comentaris:

The developed studies in socio-cultural constructivism consider the process of
teaching and learning as a joint activity organisation between teacher and
learner around the content, where a continuous negotiation between
participants happens. In this context, learners build their own knowledge as a
consequence of the learning responsibility transfer. In order to understand
that process of transferring, the aim of our study is to describe the joint
activity organisation and its dynamic evolution in a teaching and learning
sequence in primary school physical education. The content of this unit is
dynamic balance. Participants were 8 students (aged 10-12) and a teacher
during a 3-week learning sequence with a total of 6 sessions. In order to
analyse the joint activity organization we use the segments of interactivity
(SI). To identify SI, we analysed transcription of verbal interaction and the
actions of participants. Different segments are characterised by specific
behaviour patterns of interaction between teacher and students around the
content. Six types of SI were identified: activity explication and organization
(SIAEO), guided practice (SIGP), discussion (SID), recapitulation (SIR),
assessment practice (SIAP) and transition (SIT). Results show the evolution of
different segments in terms of number and amount of time spent. We
conclude that the learning transfer process in a teaching and learning
sequence is not linear. Instead, we find abrupt changes in the shape of
breakdowns and disruptions that make this process partially unpredictable.

Tipus
publicacions:

Publicació digital i actes a congressos

Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona
Autor/s:

Títol:

Editorial:

ISSN:

Comentaris:

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

The use of semiotic devices during negotiation process in a coaching
sequence. The example of rugby union
Conference: In which way can Vygotski work help us analyze, develop and
bring a better understanding of the Artistic, Sport and Physical Practices
transmission processes, At Créteil (Paris). Maig, 2017
Enllaç:
https://www.researchgate.net/publication/320347338_The_use_of_
semiotic_devices_during_negotiation_process_in_a_coaching_seque
nce_The_example_of_rugby_union?_iepl%5BviewId%5D=R5MG1HX
2yano9SxxZ6UkfgLp&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=de
fault&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntity
Id%5D=PB%3A320347338&_iepl%5BinteractionType%5D=publicati
onTitle
The evolution of the learning process from the inter-psychological level to the
intra-psychological level of the learner requires the use of negotiation in order
to create a shared meanings system between the more expert agent and the
learners. The use of semiotic devices, (in our case language) such as
questions, requests, or instructions, is crucial during this process. In this
communication we are going to explain how the use of some semiotic devices
evolves over the course of a coaching sequence with novice rugby players in
order to create a common frame of reference. One of the features of this
coaching unit is the transfer of reflection process with players from specific
periods of discussion to discussion during the guided practice phases by the
end of the sequence.

Tipus
publicacions:
Autor/s:
Títol:

Editorial:

Publicació digital i actes a congressos

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

Joint activity organization and its evolution across the ZDP during the
process of transfer the responsibility and control of learning
Conference: In which way can Vygotski work help us analyze, develop and
bring a better understanding of the Artistic, Sport and Physical Practices
transmission processes, At Créteil (Paris). Maig, 2017

ISSN:

Enllaç:
https://www.researchgate.net/publication/320347434_Joint_activit
y_organization_and_its_evolution_across_the_ZDP_during_the_proc
ess_of_transfer_the_responsibility_and_control_of_learning

Comentaris:

According to Vigotsky, the intentional teaching and learning process occurs in
the ZPD. Some of the main features of this process are: a) the most expert
helps the learner and transfers the control of learning; b) this process implies
the bidirectional influence between teacher and learner around the specific
content; c) negotiation is necessary. In this context, we consider the
interaction as a joint activity organization (expert, learner and content) that
evolves throughout the ZPD. The analyses of some teaching and learning
sequences in natural settings (handball sequence with novice school players;
rugby sequence with novice players) show that this process of transfer is
neither linear nor easy. We can observe setbacks and disruptions that confirm
the importance of the negotiation when the teacher is adjusting the help in
the ZPD.

Apartat E4: Convenis

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
annexos:

Conveni de col·laboració específic

Apartat E5: Ressò extern
E5.1 Premsa escrita i oral: V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica
Esportiva

Mitjà:

www.tvigirona.xiptv.cat

Data:

31/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Té de tot

Autor:

Televisió de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-31-052017-_-part-1

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

28/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

La tècnica segons Pablo Machín

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/girona-fc/2017/05/28/tecnicasegons-pablo-machin/848666.html

Mitjà:

www.radio.sarriadeter.cat

Data:

26/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Jordi Ribera parla sobre la tècnica esportiva a la UdG

Autor:

Ràdio Sarrià de Ter

Tipus ressò:

Premsa oral

Documents:

http://radio.sarriadeter.cat/Inici/Noticies/ID/2108/Jordi-Riberaparla-sobre-tecnica-esportiva-a-la-UdG

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

26/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

«La tècnica sempre es pot millorar, l'Esther Guerrero no corre igual ara que fa
dos anys»

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/esports/2017/05/26/tecnica-semprepot-millorar-lesther/848314.html

Mitjà:

www.elpuntavui.cat

Data:

26/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

La Tècnica en l’Esport es posa a debat a Banyoles

Autor:

El Punt Diari

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1151897-latecnica-en-l-esport-es-posa-a-debat-a-banyoles.html

Mitjà:

www.banyolestv.cat

Data:

26/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Comença el V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva

Autor:

Banyoles Televisió

Mitjà:

Premsa escrita

Documents:

http://www.banyolestv.cat/index.php/noticies/general/cultura/item
/6463-comenca-el-v-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnicaesportiva

Mitjà:

www.femgirona.cat

Data:

25/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

La Càtedra d’Esports debatrà sobre l’acció tècnica esportiva i l’entrenament

Autor:

Fem Girona

Tipus ressò:

Premsa oral

Documents:

http://femgirona.cat/informatius/esports-fem-girona/victor-lopezdirector-de-la-catedra-desports-de-la-udg/

Mitjà:

www.radiobanyoles.cat

Data:

25/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

El V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva reunirà a Banyoles
10 experts

Autor:

Ràdio Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15223&t=El+V+Semi
nari+Internacional+de+T%C3%
A0ctica+i+T%C3%A8cnica+Esportiva+reunir%C3%A0+a+Banyoles
+10+experts

Mitjà:

www.banyolestv.cat

Data:

11/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Entrevista a Víctor López

Autor:

Banyoles Televisió

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://banyolestv.xiptv.cat/redaccio-banyoleslentrevista/capitol/entrevista-a-victor-lopez-1

Mitjà:

www.banyolestv.cat

Data:

10/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Últims dies per apuntar-se al V Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica
Esportiva

Autor:

Banyoles Televisió

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/639
1-ultims-dies-per-apuntar-se-al-v-seminari-internacional-detecnica-i-tactica-esportiva

Mitjà:

www.cnbanyoles.cat

Data:

7/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

La Càtedra d’Esports debatrà sobre l’acció tècnica esportiva i l’entrenament

Autor:

Club Natació Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.cnbanyoles.cat/ca/la-catedra-desports-debatra-sobrel%E2%80%99accio-tecnica-esportiva-i-lentrenament.aspx

Mitjà:

www.elpuntavui.cat

Data:

6/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Especialistes de primera fila, en el seminari de tècnica esportiva de la UdG

Autor:

El Punt Diari

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.elpuntavui.cat/esports/article/56-mes-esport/1112510especialistes-de-primera-fila-en-el-seminari-de-tecnica-esportivade-la-udg.html

Mitjà:

www.emporda.info

Data:

6/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Com s’entrena la tècnica en els esports?

Autor:

Empordà.info

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.emporda.info/esports/2017/04/06/sentrena-tecnicaesports/350907.html

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

6/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Com s’entrena la tècnica en els esports?

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/esports/2017/04/06/sentrenatecnica-esports/838921.html

Mitjà:

www.radiobanyoles.cat

Data:

6/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

La Càtedra d'Esports debatrà sobre l’acció tècnica esportiva i l'entrenament al
5è Seminari Internacional

Autor:

Ràdio Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15043&t=La+C%C3
%A0tedra+d%27Esports+debat
r%C3%A0+sobre+l%E2%80%99acci%C3%B3+t%C3%A8cnica+es
portiva+i+l%27entrenament+al+5%C3
%A8+Seminari+Internacional

Mitjà:

www.banyolestv.cat

Data:

6/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

L’acció tècnica esportiva i el seu entrenament centren el V Seminari
Internacional bianual de Tècnica i Tàctica Esportiva de la Càtedra d’Esport i
Educació Física de la UdG

Autor:

Banyoles Televisió

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

https://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/627
5-l-accio-tecnica-esportiva-i-el-seu-entrenament-centren-el-vseminari-internacional-bianual-de-tecnica-i-tactica-esportiva-de-lacatedra-d-esport-i-educacio-fisica-de-la-udg

Mitjà:

www.canalajuntament.cat

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Experts acadèmics, entrenadors i esportistes d’elit debatran sobre l’acció
tècnica esportiva i el seu entrenament a banyoles

Autor:

Canal Ajuntament

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

https://www.canalajuntament.cat/sala-de-premsa/54519-notainformativa-experts-academics-entrenadors-i-esportistes-d-elitdebaten-sobre-l-accio-tecnica-esportiva-i-el-seu-entrenament-abanyoles

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Pablo Machín i Jordi Ribera debatran sobre l'entrenament de la tècnica
esportiva

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/esports/2017/04/05/pablo-machinjordi-ribera-debatran/838817. html

Mitjà:

www.udg.edu/ceef

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Experts acadèmics, entrenadors i esportistes d'elit debaten sobre l'adquisició
de l'acció tècnica i el seu entrenament al V Seminari Internacional de Tàctica i
Tècnica Esportiva

Autor:

Universitat de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdF%C3%ADsica/Activitats/Ar
xiudenot%C3%ADcies/ tabid/6577/p/55926/language/caES/Default.aspx

Mitjà:

www.banyoles.cat

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Experts acadèmics, entrenadors i esportistes d’elit debatran sobre l’acció
tècnica esportiva i el seu entrenament a banyoles

Autor:

Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.banyoles.cat/noticies/1072/experts-academics,entrenadors-i-esportistes-delit-debatran-sobre-laccio-tecnicaesportiva-i-el-seu-entrenament-a-banyoles#.WOzFW4jyiUk

Mitjà:

www.mundodeportivo.com

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles acogerá un seminario de la UdG sobre táctica y técnica deportiva

Autor:

Mundo Deportivo

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.mundodeportivo.com/otrosdeportes/20170405/421474197292/banyoles-acogera-unseminario-de-la-udg-sobre-tactica-y-tecnica-deportiva.html

Mitjà:

www.lavanguardia.com

Data:

5/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles acogerá un seminario de la UdG sobre táctica y técnica deportiva

Autor:

La Vanguardia

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170405/421474166386/banyolesacogera-un-seminario-de-la-udg-sobre-tactica-y-tecnica-deportiva.html

Mitjà:

www.ccma.cat

Data:

4/04/2017

Títol de l'article
o escrit:

Catalunya migdia amb Òscar Fernández

Autor:

Catalunya Ràdio

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdiaamb-oscar-fernandez-de-14-a-15-h-05042017/audio/957794/

Mitjà:

www.radiobanyoles.cat

Data:

23/03/2017

Títol de l'article
o escrit:

El 5è Seminari Internacional de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG
es farà a Banyoles al maig

Autor:

Ràdio Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14982&t=El+5%C3%A8+Semin
ari+Internacional+de
+la+C%C3%A0tedra+d%E2%80%99Esport+i+Educaci%C3%B3+F%C3%AD
sica+de+la+UdG+es+far%C3 %A0+a+Banyoles+al+maig

E5.2 Premsa escrita: Projecte Olympic School – CEO UdG

Mitjà:

www.udg.edu/ceef

Data:

27/3/2017

Títol de l'article
o escrit:

El Centre d'Estudis Olímpics obre el concurs escolar "Culturesportitza't" sobre
Olimpisme per alumnes de 6è de primària

Autor:

Universitat de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www2.udg.edu/tabid/6577/p/55708/language/fr-FR/default.aspx

Mitjà:

http://blocs.xtec.cat/escolaboragran/category/cicle-superior/

Data:

31/3/2017

Títol de l'article
o escrit:

Trobada Esportiva de 6è

Autor:

CEIP Bora Gran

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://blocs.xtec.cat/escolaboragran/2017/03/31/trobada-esportiva-de-6e-2/

Mitjà:

www.udg.edu/ceef

Data:

17/5/2017

Títol de l'article
o escrit:

Finalitza “Culturesportitza’t” un concurs escolar sobre olimpisme pensat per
lligar l’esport, l’educació i la cultura impulsat pel Centre d’Estudis Olímpics
UdG

Autor:

Universitat de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

Mitjà:

www.oad.es

Data:

19/5/2017

Títol de l'article
o escrit:

Finaliza “Culturesportitza’t”, impulsado por el Centro de Estudios Olímpicos
UdG

Autor:

Comité Olímpico Espanyol (COE). Oficina de Atención al Deportista (OAD)

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.oad.es/web/Noticias.nsf/VNoticiasOAD/CB432A80C0713428C1258
125003059FE?opendocument&Query=

Mitjà:

http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/

Data:

29/5/2017

Títol de l'article
o escrit:

Concurs Culturesportitza’t

Autor:

CEIP Can Puig

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/general/concurs-culturesportitzat/

E5.3 Premsa escrita: Conferències sobre Nutrició i Esport

Mitjà:

www.icdc.eu/ca

Data:

7/3/2017

Títol de l'article
o escrit:

Jornada 'Alimentació, esports i ajudes ergogèniques per al rendiment de
l'esportista'

Autor:

Innovative Club for Dual Career

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://icdc.eu/ca/noticies

Mitjà:

www.banyolestv.cat

Data:

9/3/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles acull, aquest divendres, la xerrada sobre “Alimentació, Esport i Ajudes
Ergogèniques per al rendiment de l’esportista”

Autor:

Banyoles Televisió

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

https://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/6159banyoles-acull-aquest-divendres-la-xerrada-sobre-alimentacio-esport-iajudes-ergogeniques-per-al-rendiment-de-l-esportista

Mitjà:

www.cnbanyoles.cat

Data:

15/3/2017

Títol de l'article
o escrit:

Èxit de participació en la Jornada sobre Nutrició Esportiva

Autor:

Club Natació Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.cnbanyoles.cat/ca/%CC%80exit-de-participacio-en-lajornada-sobre-nutricio-esportiva.aspx

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

20/7/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles, capital del triatló

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/esports/2017/07/20/banyolescapital-del-triatlo/857650.html

Mitjà:

www.turismeiesport.cat

Data:

20/7/2017

Títol de l'article
o escrit:

Conferència sobre nutrició amb el triatleta David Castro

Autor:

Turisme de Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.turismeiesport.cat/ca-es/sala-depremsa/ID/43/conferencia-sobre-nutricio-amb-el-triatleta-davidcastro

Mitjà:

www.gironanoticies.com

Data:

18/7/2017

Títol de l'article
o escrit:

Triple cita amb el triatló, el 22 i 23 de juliol a Banyoles

Autor:

Girona Notícies

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

https://www.gironanoticies.com/noticia/46579-triple-cita-amb-el-triatl-el-22i-23-de-juliol-a-banyoles.htm

E5.4 Premsa escrita: Jornada d’Educació i Olimpisme
Mitjà:

http://www.oad.es/

Data:

5/5/2017

Títol de l'article
o escrit:

Jornada de Educación y Olimpismo: el deporte y los valores educativos en
edad escolar

Autor:

Comité Olímpico Espanyol (COE). Oficina Atención al Deportista (OAD)

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.oad.es/WEB/Noticias

Mitjà:

www.costabravadigital.cat

Data:

9/5/2017

Títol de l'article
o escrit:

Seminari d'Educació i Olimpisme dels Jocs Emporion

Autor:

Televisió Costa Brava

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.costabravadigital.cat/index.php/calonge-santantoni/273-actualitat-de-calonge-sant-antoni/105326-seminari-deducacio-i-olimpisme-dels-jocs-emporion

Mitjà:

jocsemporion.ddgi.cat

Data:

18/05/2017

Títol de l'article
o escrit:

Èxit de participació a la quarta edició dels jocs emporion

Autor:

Diputació de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://jocsemporion.ddgi.cat/exit-participacio-quarta-edicio-delsjocs-emporion/

E5.5 Premsa escrita: Actes de commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de
Barcelona
Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

24/7/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles recorda en una mostra els efectes dels Jocs Olímpics

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2017/07/24/banyolesrecorda-mostra-efectes-dels/858314.html

Mitjà:

www.diaridegirona.cat

Data:

26/07/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles inaugura un Passeig dels Jocs Olímpics

Autor:

Diari de Girona

Tipus ressò:

Premsa oral

Documents:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/07/26/banyolesinaugura-passeig-dels-jocs/858746.html

Mitjà:

www.banyoles.cat

Data:

26/07/2017

Títol de l'article
o escrit:

Banyoles inaugura el Passeig dels Jocs Olímpics en homenatge als voluntaris

Autor:

Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.banyoles.cat/noticies/id/164/banyoles-inaugura-elpasseig-dels-jocs-olimpics-en-homenatge-alsvoluntaris#.WhQGv1Xibcs

E5.6 Premsa escrita: Seminari Carreres Duals: Ser estudiant i esportista d’alt rendiment.
Mitjà:

http://icdc.eu/ca

Data:

1/11/2017

Títol de l'article
o escrit:

Seminari: L'exigència d'estudiar i l'esport d'alt nivell és possible?

Autor:

Club Natació Banyoles

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://icdc.eu/ca/noticies

Mitjà:

www.radiobanyoles.cat

Data:

15/11/2017

Títol de l'article
o escrit:

Un seminari debat divendres les carreres duals per compaginar els estudis
amb l'esport d'alt nivell

Autor:

Ràdio Banyoles

Tipus ressò:

Premsa oral

Documents:

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15846&t=Un+seminari+debat+
divendres+les+carreres+duals+per+compaginar+els+estudis+amb+l%27esp
ort+d%27alt+nivell

Mitjà:

www.elpuntavui.cat

Data:

16/11/2017

Títol de l'article
o escrit:

Seminari sobre esport i estudis, a Banyoles

Autor:

El Punt Diari

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1282752-seminarisobre-esport-i-estudis-a-banyoles.html

Mitjà:

www.educacio.banyoles.cat

Data:

17/11/2017

Títol de l'article
o escrit:

Les Carreres Duals, un Seminari sobre com compaginar l’esport d’alt nivell i
els estudis

Autor:

Ajuntament de Banyoles. Servei d’Educació

Tipus ressò:

Premsa escrita

Documents:

http://educacio.banyoles.cat/inici/id/5836

Apartat E6: Pla d'actuació anual 2018.

PROJECTE D’ACTIVITATS 2018

Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2018, presentem els objectius estratègics prioritaris
de la CEEF:
1.- Anàlisi i millora d’aspectes organitzatius i estructurals.
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 2018
Per tal de continuar desenvolupant progressivament els objectius esmentats, i partint dels
nivells d’assoliment dels anys anteriors, presentem a continuació el PLA D’ACTIVITATS per l’any
2018.
1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals
1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF.
Per diferents motius la CEEF es veu en la necessitat de reestructurar el seu model organitzatiu.
Així, hi ha la previsió de substituir al secretari de la CEEF i fer el corresponent traspàs
d’informació i de tasques a la persona que s’incorpori en aquesta feina. Això implica que caldrà
dedicar un cert temps a l’adaptació d’aquesta persona.
D’altra banda, hi ha la previsió de fer canvis en el Consell Assessor com a conseqüència de
diferents requeriments i circumstàncies personals d’alguns dels seus membres. En aquest ordre
de coses, s’estableix la figura de Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics, així com del grup
assessor i de treball d’aquest Coordinador. La primera reunió d’aquest grup de treball està
prevista pel mes de Febrer de l’any en curs.

Manteniment i actualització de la web:
Durant els anys precedents 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. Amb la voluntat 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, durant el 2018 està previst la integració dels nous
formats web UdG en les estructures de les càtedres, per aquest motiu, esperem poder ajustarla a la nova imatge i eines de comunicació digital de la Universitat d’acord amb el que estableixi
el vigent equip de rectorat de la UdG.
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:
Més enllà de l’activitat habitual derivada fonamentalment de les aportacions de la Acadèmia
Olímpica, durant el 2018 està prevista una ampliació del fons documental gràcies a diferents
aportacions, en especial de particulars vinculats als JJOO de Barcelona 1992 i a la sub-seu de

Banyoles. Així mateix, s’intentarà ampliar el fons amb l’adquisició d’obres d’especial interès
divulgatiu i/o científic.
1.2.- EDICIÓ I PROMOCIÓ DE PUBLICACIONS PRÒPIES O EN COL·LABORACIÓ.
Edició del llibre corresponent a les conferències del V Seminari Internacional de Tàctica i
Tècnica Esportiva: La tècnica individual i el seu entrenament realitzat durant el 2017. La
previsió és publicar el llibre en format digital i paper durant el primer semestre del 2018. Si bé
no va resultar possible l’edició del llibre corresponent al IV Seminari, la voluntat manifesta de la
CEEF-CEO és mantenir la política de generar publicacions per a cada Seminari Internacional de
Tàctica i Tècnica Esportiva que organitza.
Hi ha la previsió de continuar amb l’edició digital dels números 8 i 9 de la revista Movimiento
Humano- Human Movement que corresponen a l’any 2016. Aquesta revista l’edita la CEEF
conjuntament amb el Departament de Didàctiques Específiques de la UdL i el Departament de
Didàctiques Específiques de la UdG i està indexada actualment a Dialnet, Latindex, DICE, Resh,
Sumaris CBUC i a Carhus+ 2012. Donades diferents vicissituds i circumstàncies en les edicions
dels darrers anys, estem a l’espera de poder concretar en un futur no llunyà la nova política
d’edició i publicació de la revista.

2.- Activitats de recerca, formació i relacions institucionals
2.1.- ACORDS, CONVENIS I ALTRES COL·LABORACIONS.
Des de la perspectiva de la direcció de la CEEF-CEO, durant els anys precedents s’han dut a
terme accions de col·laboració molt profitoses. En aquest sentit considerem que cal mantenir i
enfortir les col·laboracions vigents, així com analitzar i estudiar les possibilitats d’establiment de
noves fórmules de col·laboració amb algunes de les institucions amb les quals s’organitzen
activitats conjuntes. D’una banda amb la Diputació de Girona, institució amb la qual es disposa
d’un conveni específic que recull les activitats de la CEEF-CEO i la col·laboració econòmica de la
Diputació de Girona, que es palesa amb el recolzament a totes les activitats que actualment
està duent la CEEF-CEO. I d’altra banda, amb l’EUSES- Centre adscrit a la UdG amb el qual el
conveni específic del 2018 ha de permetre a la CEEF-CEO la cessió d'un estudiant en pràctiques
extra-curriculars, a fi i efecte que ajudi en determinades tasques de secretariat i això serveixi
també a l’estudiant com experiència. En els propers mesos s’acabarà de definir aquesta

col·laboració. Per altra banda, es mantindran les col·laboracions amb l’EUSES de cara aquest
2018 en diferents activitats formatives d’entre les quals destaquem la col·laboració en el II
Seminari d’Olimpisme i Educació que està previst que es dugui a terme en el segon semestre
del 2018.

Col·laboració amb 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 palesa en l’actualitat mitjançant la participació de la CEEFCEO 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 2018 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, i federacions que han sol·licitat
l’assessorament de la CEEF-CEO. Algunes de les institucions amb les quals ja s’ha acordat
col·laborar pel 2018 són el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, el Club Natació Banyoles, i
algunes Federacions esportives.
Així mateix, i com ve essent habitual, la CEEF-CEO manté la possibilitat d’establir acords i
col·laboracions amb altres institucions 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 els anys precedents s’ha treballat en
diferents projectes, especialment a partir de la demanda de diferents institucions.
En aquesta línia la CEEF-CEO col·laborarà durant aquest 2018 en el projecte Erasmus +
concedit i 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. La
participació de la Càtedra se centra, inicialment, en l’organització i desenvolupament d’activitats
de formació del projecte, així com en l’assessorament en l’establiment de criteris de selecció
dels esportistes de tecnificació. En concret, durant els mesos de Febrer i Març es durà a terme
el Seminari de Formació sobre Detecció de Talents Esportius.

Promoció de 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
Participació i exposició del Pla d'Activitats del CEO UdG per part del coordinador del Centre
d'Estudis Olímpics UdG, el Sr. Pere Hidalgo al Congrés dels Centres d’Estudis Olímpics del
Comitè Olímpic Espanyol organitzat per l'Acadèmia Olímpica Espanyola a la Nucía el 9 i 10 de
febrer.

Presentació de comunicacions del Sr. Bruno Avelar-Rosa i del Dr. Víctor López-Ros a la 10ème
Biennale de l’Association pour la Recherche sur l’Internvention en Sport (ARIS), que se
celebrarà a la Lille el mes de juny del 2018. Així mateix, la CEEF participa, per veu del seu
director, en el Comitè Científic d’aquesta Biennal.
Així mateix, es manté oberta a possibilitat de participació en d’altres activitats científiques
d’aquest 2018, si bé en aquests moments resten pendents de concretar.
Participació de la CEEF-CEO en producció d’articles i llibres
Edició del llibre Diversitas «La acción técnica deportiva y su entrenamiento» vinculada als
continguts exposats durant el V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva realitzat
l'any 2017.
López-Ros, V., Llobet-Martí, B. & Barrera-Gómez, J. (2018, submitted) Exploring the effect of
the integrated technique-tactical model in a 12 session unit of rugby. Journal of Teaching in
Physical Education.

Pradas, R., López-Ros, V., Llobet, B. & Comino, J. (2018) L’educació física avui: una eina
imprescindible per al desenvolupament complet de la infància i de la joventut. Barcelona:
Dossiers Rosa Sensat.

2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ CEEF – CEO .
Jornades i seminaris
Realització del Seminari de Detecció de Talents Esportius durant els mesos de febrer i
març, una activitat formativa en el marc de la col·laboració amb el projecte Club-Based Support
Programme for Dual Careers que lidera el Club Natació Banyoles per tal de poder integrar millor
la tecnificació i l'esport en els esportistes més joves que estan en programes de detecció i
perfeccionament tècnic. Aquesta activitat formativa es preveu que tingui un format específic de
diferents matins per tal d'actualitzar i formar en la detecció de talents i l'aprenentatge motor
dels tècnics esportius.
Col·laboració amb el Projecte Eduquem en Família que promouen les AMPA i el Servei
d’Educació de Banyoles. La CEEF-CEO col·labora en l’organització i desenvolupament de la
conferència del dia 22 de Febrer del 2018 del Dr. Albert Batalla Flores (Universitat de
Barcelona), titulada: Esport a la infantesa: quin, com, quan i quant.
Organització d'una Jornada sobre Educar en Valors: Esport i Família, en el marc dels Jocs
Emporion del 18 al 20 de maig. Aquesta Jornada constarà, inicialment, de tres conferències
breus més una taula rodona. Està previst que aquesta activitat formativa sigui a l'inici dels Jocs
i formi part del programa, tal com va succeir en l’edició anterior celebrada al Pla de l’Estany. Els
Jocs Emporion compten amb una participació de més de 2000 nens/es de totes les comarques
de Girona.

Organització del III Seminari d'Educació i Olimpisme (tardor), La voluntat és que aquest
Seminari, del qual es va celebrar la primera edició el 2016 amb la presència d’investigadors i
d’esportistes olímpics, 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 en aquest àmbit.

Cursos d’estiu. Durant l’any 2018 no hi ha la previsió de realitzar cursos d’estiu, si s'escau es
valorarà

la col·laboració amb EUSES- centre adscrit a la UdG en algunes de les activitats

d'estiu que realitzen de forma habitual.

Programa «Olympic Educational Project» als centres educatius i activitats del Centre d'Estudis
Olímpics

El Centre d'Estudis Olímpics seguirà desenvolupant part del Olympic Educational Project
mitjançant una activitat dirigida a les escoles de primària de la comarca i el II concurs
d'olimpisme Culturesportitza't. Aquesta activitat iniciada el 2016 va créixer durant el 2017
amb la implicació d'institucions culturals per tal de vincular els àmbits educatius i culturals de
l'Esport Olímpic. L'activitat consisteix en l’elaboració de material didàctic vinculat a l'educació
esportiva i els valors dels Jocs Olímpics, cloent amb un Taller pràctic d'Olimpisme: els orígens
dels Jocs Olímpics. Durant l'any anterior, es va crear el I concurs d'olimpisme dirigit a escolars
per tal de divulgar i donar a conèixer la tasca del CEO a més de 300 alumnes de 6è de primària,
així com a les seves famílies. L'activitat es durà a terme durant els mesos de març i abril a
Banyoles.
En el context del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics està prevista, a la
tardor, la realització d'una conferència d'un esportista olímpic per divulgar l'olimpisme als
instituts d'ensenyament secundari de la ciutat de Banyoles, dins de la jornada multi-esportiva
que organitza el Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Aquesta activitat, que reuneix a 350
alumnes, es va iniciar el 2015 i en ella els ambaixadors del CEO van als centres educatius i
expliquen les vivències personals, el valor de l’esport com eina educativa i de desenvolupament
i comparteixen amb els joves les seves experiències olímpiques. Fins aleshores aquesta activitat
ha tingut una resposta molt positiva per part dels centre educatius i, especialment, per part
dels alumnes.

Per altra banda, enguany es duen a terme els Jocs del Mediterrani Tarragona 2018. Està previst
que des de la organització dels campionats i els Centres d'Estudis Olímpics catalans s’impulsin
diferents actes. En aquest moment no disposem de més informació concreta al respecte, però
sí que es confirma la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles i de la CEEF-CEO en els
diferents actes que es duguin a terme.

Conferències i altres activitats formatives
Acta d'entrega, catalogació i conferència en el marc de la donació del fons documental Olímpic
del Sr. Pedro Palacios al fons bibliogràfic del Centre d'Estudis Olímpics UdG, ubicat a la
biblioteca de Banyoles

durant la primavera (abril – maig). S'està valorant si l'activitat es

vincula amb el concurs Culturesportitza't, on es realitzaria un acte de lliurament dels premis a
les escoles i alumnes participants.
Conferències o activitats formatives coincidint amb grans esdeveniments esportius de la ciutat
de Banyoles. Durant la primavera – estiu Banyoles i les comarques de Girona acollirà algunes
proves i competicions importants on la Càtedra està oberta en la possible organització de
formació continuada relacionada amb l'especialitat esportiva de l'esdeveniment, en un format
de conferència i taula rodona degut a la complexitat del programa de competició.
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.

Així mateix, al llarg del 2018 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat d’organitzar i col·laborar
amb altres activitats que es considerin oportunes i pertinents.

