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Apartat E1: Activitats  

E1.1. II Seminari d’Educació i Olimpisme: «Esport, Gènere i Educació»  

 

Nom:  II Seminari d’Educació i Olimpisme: «Esport, Gènere i Educació»  

Professorat: 

Professorat Extern:  

D. Conrado Durántez. President de l'Acadèmia Olímpica Espanyola. 

Membre de la comissió de cultura del Comitè Olímpic Internacional, és 

doctor en història i dedicat a la difusió de l'Olimpisme.  

Dra. Maria Eugenia Martínez. Professora de la Facultat de Formació del 

Professorat i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid. Directora del 

Centre d'Estudis Olímpics – Universitat Autònoma de Madrid.  

Dra. Susanna Soler. Investigadora i Professora de l'INEFC Barcelona. 

Especialitzada en Multiculturalitat i Gènere.  

Dr. Miguel Ángel Barbero. Professor de la Universitat Carlos III de 

Madrid. Especialista en Periodisme Esportiu, analitzant el tractament de la 

dona olímpica en els mitjans de comunicació.  

Sra. Olga Praderas. Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Impulsora 

de les Jornades d'Esport Femení a Girona.   

Dra. Teresa Mas de Xaxars. Esportista olímpica (JJOO d'Atenes 2004) 

vinculada al Club Natació Banyoles en la modalitat del rem. Bronze en els 

Campionats del Món (2002, 2005 i 2006) i campiona del món sub-23.  

Sr. David Cal. Esportista espanyol amb més medalles olímpiques, 

competia en piragüisme d'aigües tranquil·les (Or i plata als JJOO d'Atenes 

2004, dos plates a Pequín 2008 i una plata a Londres 2012). Campió 

olímpic a Atenes 2004 i campió mundial el 2007.  

Sra. Sònia Lafuente. Esportista olímpica (JJOO de Vancouver 2010) en 



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2018 

4 

patinatge artístic. Primera patinadora en aconseguir una medalla en el 

Grand Prix Júnior i 7a al Campionat Europeu de 2013.  

Tipus:  Activitat docent, Seminari    

Data:  22-11-18 

Durada:  8 hores  

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Acadèmia Olímpica Espanyola  

Diputació de Girona 

Consell Social UdG  

Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

Fundació Barcelona Olímpica – CEO JA Samaranch  

Inefc Barcelona  

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 

Participants UdG:  10 

Participants 
Externs:  30 

Enquestes:  NO 

Justificació:  

La finalitat del centre d’estudis olímpics de la Universitat de Girona és 

difondre, formar i investigar al voltant de l’olimpisme, concretament la 

influència dels seus valors en l’àmbit educatiu. Rere aquest propòsit, el 

Seminari d'Educació i Olimpisme neix amb l’objectiu de submergir-se en 

l’estudi de l’esport al servei del desenvolupament harmònic de l’ésser humà. 

Acostar-nos a la vertadera doctrina olímpica ens permetrà conèixer 

l’essència dels seus valors i, alhora, ens aportarà recursos per a la seva 

aplicació educativa.  

En aquesta segona edició, el II Seminari d’Educació i Olimpisme va girar 

al voltant del gènere i la educació, amb l’objectiu de reflexionar sobre la 

figura femenina a l'esport. Es va tractar el paper de la dona al llarg de la 
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història de l’olimpisme, la seva influència en la lluita per a la igualtat, el 

tracte informatiu actual de l’esport femení, i aplicacions didàctiques per 

l'aula. En la taula rodona d'esportistes olímpics femenins i masculins es va 

conèixer l'experiència personal, dificultats i èxits de les trajectòries 

esportives i les vivències olímpiques.  

Documentació:  

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

 

 

 

 

 

  

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

Nom:  Jornada d'Educació i Olimpisme: «Ser Olímpic: L'esport més enllà de les 
medalles»   

Ponents:  

Professorat UdG: 

Dra. Raquel Font. Professora especialista en Didàctica de l’Educació Física 

de l'Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES). 
Professorat extern: 

Sra. Jessica Vall. Nedadora professional i participant als Jocs Olímpics de 

Río de Janeiro el 2016 en la modalitat de natació clàssica.  

Sra. Marta Vilajosana. Ciclista professional i participant als Jocs Olímpics 

de Pequín el 2008. 

Tipus:  Jornada 

Data:  17/5/18 

Durada:  3 hores. Dijous, de 18,30 a 21,30 hores.  

Tipus participació:  Coorganització  

Coorganitzadors:  Consell Esportiu del Gironès 
Jocs Emporion: Diputació de Girona i Secretaria General de l'Esport   

Participants UdG:  10 

Participants 
Externs:  25 

Enquestes:  No  

Justificació:  

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 Emporion, una 

Jornada d'Educació i Olimpisme relacionada amb la iniciació esportiva i 

l'esport en edat escolar, reunint experts en la l'educació física i l'esport per 

discutir sobre els valors educatius de l'esport i les problemàtiques actuals.     
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Documentació: 

 C 
artell de l'activitat  

 

 

 

E1.3. Eduquem en familia «Esport a la infància: Qui, Com, Quan i Quant».  

 

Nom:  Esport a la infància: Qui, Com, Quan i Quant           

Ponents:  

Professorat: 

Dr. Albert Batalla. Professor Titular d’Universitat a la Facultat d’Educació 

de la Universitat de Barcelona. Ex degà de la Facultat d’Educació de la 

Universitat de Barcelona. Professor als Graus de Magisteri i al Màster 

Universitari en Activitat Física i Educació de la Universitat de Barcelona.  

Membre del Grup d’Investigació en Educació Física i Esport d’aquesta 

Universitat.  

Tipus:  Conferència 

Data:  22/2/2018 

Durada:  1,5 hores  

Tipus participació:  Col·laboració      

Organitzadors:  Ajuntament de Banyoles, AMPA's Pla de l'Estany.     

Participants UdG:  15 

Participants 
Externs:  28 

Enquestes:  No.  

Justificació:  
L’esport no només és un dels elements més característics i definitoris de la 

nostra societat actual, sinó que s’ha constituït en un escenari de primera 
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magnitud per a l’aprenentatge i la socialització d’infants i joves.  

Hem reflexionat prou sobre les condicions que han d’envoltar la pràctica 

esportiva per tal que desplegui, en el sentit desitjat, tot el seu potencial 

formatiu? Estem segurs que l’esport en edat escolar aporta els valors que li 

suposem? I pel que fa a la salut, estem segurs que l’esport infantil és una 

font de salut i de benestar per al present i per al futur de les nostres filles i 

fills?  

Documentació: 
Enllaç de l’activitat 
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E1.4. Concurs «Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona   

 
Nom:  Concurs «Culturesportitza't» del CEO Olímpics Universitat de Girona    

Professorat:  

Sr. Pere Hidalgo. Professor d'Educació Física del NIS Pere Alsius 

responsable del Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

Sr. Jordi Sargatal. Professor d'Educació Física a l'escola Fundació Cor de 

Maria – Sant Josep i secretari de la Càtedra d'Esport i Educació Física – 

Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

  

Tipus:  Concurs escolar telemàtic    
Data:  Del 8 d’octubre al 4 de novembre      
Durada:  4 setmanes     
Tipus participació:  Organitzadora   

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles   

Diputació de Girona   

Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol  

Centre d'Interpretació de l'Estany – Museu Darder 

Museu Arqueològic de Catalunya  

Biblioteca de Banyoles 

Consell Esportiu del Pla de l'Estany 

Museu Olímpic de Barcelona  

  

Participants 
Externs:  107 nens/es de 6è de primària amb 6 escoles participants.    

Enquestes:  No, però hi ha un recull de les dades de participació per escola.     

Justificació:  

En la 2ª edició del concurs escolar «Culturesportitza't» hi poden participar 

tots els centres escolars a través de l'escola o les famílies i  havien de 

resoldre un qüestionari relacionat amb l'esport, la cultura i els valors 

educatius.  
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Documentació: 

Enllaç de l’activitat 
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E1.5. Seminari «Detecció i Desenvolupament del Talent en l'Esport » 

 
Nom:  «Detecció i desenvolupament del Talent en l'Esport»  

Professorat:  

Dr. Víctor López-Ros. Expert i professor d'Aprenentatge Motor UdG  

Professorat extern:  

Dr. Jordi Sitjà. Metge de l’Esport a la Secretaria General de l’Esport.  

Sr. Jordi Ribera. Seleccionador espanyol d’handbol.  

Sr. Josep Codinach. Tècnic de l'empresa de ciclisme  

Sr. Jordi Sargatal. Entrenador Club Bàsquet Girona 

Tipus:  Seminari   

Data:  13, 20 de febrer i 6,13 de març de 2018 

Durada:  8 hores  

Tipus 
participació:  Coorganitzadora 

Organitzadors:  Club Natació Banyoles    

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  15 

Enquestes:  No.   

Justificació:  

En el marc del Projecte Erasmus+ Dual Career (Innovative Clubs for Dual 

Careers) que liderava el Club Natació Banyoles, la Càtedra ha 

coorganitzat a partir de la demanda del propi Club Natació Banyoles el 

Seminari «Detecció i desenvolupament del Talent Esportiu». Aquest 

seminari anava dedicat al conjunt d’entrenadors i especialistes del Club 

Natació Banyoles que treballen amb esportistes de Tecnificació i que 

estan vinculats al Projecte Erasmus+. 
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E1.6. Pla pilot «Iniciació Esportiva – PEHC (Physical Education Health and Children) » 

 
Nom:  «Iniciació Esportiva - PEHC»  

Professorat:  

Dra. Raquel Font. Professora d’EUSES. Investigadora principal del projecte 

PEHC.  

Dra. Anna Prats. Professora d’Euses. Investigadora principal del projecte 

PEHC.     

Professorat extern:  

Dr. Jordi Sargatal. Secretari de la Càtedra d’Esport i Educació Física UdG. 

Coordinador del projecte IE-PEHC.  

Sr. Martí Pons. Mestre d’Educació Física, tècnic del projecte IE-PEHC.    

Sra. Fàtima Ribot. Professora d’Educació Física, especialista en esports de 

lluita.   

Tipus:  Seminari   

Data:  Del 1 d’octubre al 30 de maig de 2018 

Durada:  8 mesos  

Tipus 
participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  EUSES. Grup de Recerca  
AMPA Escola Verd     

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  12 

Enquestes:  Sí. Pendent d’analitzar els resultats i dades del pla pilot.   

Justificació:  

Pla pilot en format d’extraescolar d’Iniciació Esportiva per tal 

d’implementar el Projecte PEHC (Physical Education Health and Children) 

amb jocs i activitats d’iniciació esportiva en infants de 6 a 9 anys. 

L’activitat es realitza una sessió setmanal i la Càtedra d’Esport i Educació 

Física hi ha col·laborat en el projecte de creació i planificació degut al seu 

àmbit d’interès en l’aprenentatge motor i la iniciació esportiva.  
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E1.7. 1968:  “Uns Jocs Olímpics innovadors i universals» 

 

Nom:  Aula d’Història. «1968: uns Jocs Olímpics innovadors i 
universals»  

Professorat:  

Sr. Manuel Fonseca. Director d’Esports COOB’92.  

Sr. Enrique Bondia. Rellevista olímpic de la torxa a Mèxic.   

Sr. Antonio Campañà. Esquiador en els Jocs Olímpics de Grenoble.  

Sra. Mari Paz Corominas, Sr. Santiago Esteva i Sr. Miquel Torres. 

Nedadors olímpics.  

Sr. Lolo Ibern. Waterpolista olímpic.  

Sr. Francesc Buscató. Basquetbolista olímpic.  

Sr. Ramon Alfonseda i Sr. Miguel Angel Ochoa. Futbolistes olímpics.  

Sr. Leandre Negre i Sr. Joan Amat. Jugadors olímpics d’hoquei herba.  

Sr. Manuel Orantes. Tennista olímpic.  

Tipus:  Taula Rodona   

Data:  18-10-2018  

Durada:  2 hores 

Tipus 
participació:  Col·laboradora 

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

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  40 

Enquestes:  No.   

Justificació:  

La CEEF-CEO UdG està involucrada en el projecte  

Aula d'Història, per aquest motiu va col·laborar en  

aquest acte, amb motiu del 50è aniversari, que tractarà 

la importància dels Jocs Olímpics de Mèxic’68.  

Els protagonistes seran els esportistes catalans que  

van participar a aquests Jocs.  estan vinculats al Projecte Erasmus+. 
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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:  COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL 

Institució:  Acadèmia Olímpica del Comitè 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    
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Nom:  CLUB NATACIÓ BANYOLES  

Institució:  Club Esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

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

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» i «Culturesportitza’t».   

 

Nom:  CONSELL ESPORTIU GIRONÈS 

Institució:  Consell Esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing 

Edició del cartell   

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 
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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 

Tipus 
Col·laboració:  

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 D’HANDBOL 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració:  

Col·laboració en el Seminari de Detecció i Desenvolupament del Talent 

en l’Esport.   
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Nom:  TRIBIKE TRAINER 

Institució:  Empresa de serveis d’entrenament i assessorament 

Tipus 
Col·laboració:  

Col·laboració en el Seminari de Detecció i Desenvolupament del Talent 
en l’Esport.    

 
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 i en paper 

Autor/s:  
Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Jordi Sargatal.  Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol:  La acción técnica deportiva y su entrenamiento  

Editorial:  Documenta Universitaria   

ISBN:  9788484585305  

Comentaris:  

Este libro recoge las intervenciones de las VII Jornadas de la Cátedra de 
Deporte y Educación Física – Centro de Estudios Olímpicos de la Udg y V 
Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva, dedicadas a “La acción 
técnica deportiva y su entrenamiento”  
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E3.2 Actes a Congressos o altres publicacions 

 

Tipus 
publicacions:  

Publicació digital i actes a congressos 

Autor/s:  
Bruno Avelar-Rosa. Universitat de Girona  

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

Títol:  
Knowledge construction in combat sports with novice learners. Joint 
activity organization in the development of fighting knowledge. 

Editorial:  
Actes del Congrés: 10ème Biennale de l'ARIS (Association pour la recherche 
sur l’intervention en sport), At Lille, 19-20-21 (France) juin 2018 

ISBN:  
Actes del Congrés pendents de publicació. Enllaç: http://www.sciencespo-
lille.eu/  

Comentaris:  

Congrés Internacional, especialment de l’àmbit francòfon, amb presència de 
ponents i investigadors francesos, belgues, holandesos, alemanys i canadencs 
especialment. 
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Tipus 
publicacions:  

Publicació digital i actes a congressos 

Autor/s:  Bruno Avelar-Rosa. Universitat de Girona  

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

Títol: 
Construção de conhecimento em iniciação aos desportos de combate. 
Estudo de caso. 

Editorial:  
7º Congresso da Sociedade Cientifica Portuguesa da Pedagogia do Desporto. A 
Rio Maior. 26-27 Octubre, 2018. 

ISSN:  

Journal of Sport Pedagogy and Research, special Edition «7º Congresso da 
SCPD». Volumen 4, nº 2. 2018. Enllaç: 
http://www.ipg.pt/scpd/files/JSPR%20-
%20Resumos%207%20Congresso%20SCPD.pdf  

Comentaris:  
Congrés de caràcter internacional que organitza periòdicament la Sociedade 
Cientifica Portuguesa da Pedagogia do Desporto.   
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Tipus 
publicacions:  

Acta a congressos 

Autor/s:  
Batalla, A.; Lira, M.A.; Figueras, S; Lavega, P.; Lecumberri, C.; Lleixà, 
T.; López Ros, V.; Marqués, L.; Pérez Triviño, J.L.; Prat, M; Ramírez, E.; 
Rubio, M.J. 

Títol: Sistemes de classificació a l’esport escolar i educació en valors: 
l’opinió de persones expertes. 

Editorial:  
Publicat a: Iglesias, X., Cadefau, J. (eds. Científics) II Jornada Catalana de 
Recerca en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Llibre de 
Resums. Barcelona: Generalitat de Catalunya 

ISSN:  

Enllaç: 
http://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/recerca_doctorat/II_
jornada_recerca/II-Jornada-Catalana-de-Recerca.-Llibre-de-
resums_F.pdf  

Comentaris:  

Jornades de Recerca que procuren fer una transferència molt horitzontal de les 
principals accions en recerca que s’estan duent a terme a Catalunya. Proposen 
un format dinàmic de difusió, amb presentacions orals curtes de sis minuts i 
quaranta segons on les preguntes i els debats es desplacen als espais de 
pausa, on s’imbriquen amb les aportacions dels pòsters i es genera un espai 
compartit de treball en xarxa (networking) entre les diferents persones 
vinculades a la recerca en ciències de l’esport a Catalunya.  

 
Tipus 

publicacions:  
Acta a congressos 

Autor/s:  
Pere Hidalgo. Càtedra d'Esport i Educació Física-Centre d’Estudis Olímpics. 
UdG 

Títol: Informe del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Girona 

Editorial:  Per publicar actes del Congrés 

ISSN:  Enllaç: http://www.lanucia.es/Congreso-Estudios-Olimpicos-previa  

Comentaris:  
Presentació de l’activitat del Centre d’Estudis Olímpics en el Congrés bianual de 
“VI Congreso de Centros de Estudios Olímpicos” que organitza l’Acadèmia 
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Olímpica del Comité Olímpic Espanyol.  
E3.3 Conferències i altres  

Tipus 
publicacions:  

Participació a Taula Rodona  

Autor/s:  Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol: Centros de Formación 4.0   

Editorial:  
Congreso We Share Handball de Clubs de Balonmano. Esplugues de Llobregat, 
1-2 juny, 2018.  

ISSN:  
Enllaç: http://wesharehandball.org/schedule/centros-de-formacion-4-
0/  

Comentaris:  

Actualmente se debe contemplar y aceptar el balonmano como una 
experiencia colectiva y global con una vivencia personal, y que puede durar 
durante gran parte de la vida. Gracias a la ciencia y la tecnología, en especial a 
la apertura y la accesibilidad en internet, se han producido cambios que 
pueden condicionar la organización e implementación de los centros de 
formación. Ante la necesidad de orientar los centros de formación de 
balonmano para dar respuestas a los retos actuales y de futuro, se plantea una 
actividad de interacción donde expertos de diferentes áreas y asistentes 
comparten conocimientos y experiencias.  

Tipus 
publicacions:  

Conferencia 

Autor/s:  Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol: Acciones técnicas y tácticas. Diseño de tareas y aprendizaje 

Editorial:  
II Jornada de Readaptación a la competición Deportiva post lesión. Girona 
(EUSES), 14 Abril 2018. 

ISSN:  
Enllaç: http://euses.cat/estudios/cursos-y-jornadas/ii-jornada-
readaptacion-competicion-deportiva-post-lesion/?lang=es  

Comentaris:  
En la II Jornada de Readaptación a la Competición Deportiva post lesión, 
dentro del marco de la 5ª edición del Máster en Readaptación a la Actividad 
Física y la Competición Deportiva, destaca el carácter profesionalizador de la 
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jornada. 

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 No 
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extern 

Documents 
annexos:  

Conveni de col·laboració específic 
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Apartat E5: Ressò extern  
 
E5.1 Premsa escrita i oral:II Seminari d'Educació i Olimpisme  

Mitjà:  www.banyoles.cat         

Data:  16/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  

II Seminari d’Educació i Olimpisme: esport, gènere i educació. La dona en 
l’esport olímpic centra el II Seminari d’Educació i Olimpisme 

Autor:  Ajuntament de Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://www.banyoles.cat/noticies/id/1081/ii-seminari-d-educacio-i-olimpisme-
esport-genere-i-educacio-la-dona-en-l-esport-olimpic-centra-el-ii-seminari-d-
educacio-i-olimpisme#.XEHH3SxCfcs  

 

Mitjà:  http://educacio.banyoles.cat    

Data:  9/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  II Seminari d'Educació i Olimpisme: Esport, Gènere i Educació  

Autor:  Departament d'Educació de Banyoles   

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://educacio.banyoles.cat/inici/id/6014/ii-seminari-deducacio-i-olimpisme-
esport-genere-i-educacio  

 
Mitjà:  www.lesportiudecatalunya.cat 

Data:  15/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Seminari d’Educació i Olimpisme sobre la dona   

Autor:  Diari El 9 Esportiu  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.lesportiudecatalunya.cat/mes-esport/article/1503408-seminari-d-
educacio-i-olimpisme-sobre-la-dona.html  
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Mitjà:  https://inefcgiseafe.com      

Data:  7/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  

II Seminari d'Educació i Olimpisme: Esport, Gènere i Educació 
 

Autor:  GISEAFE (Grup Investigació Social, Educatiu i d'Activitat Física i Esport)   

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://inefcgiseafe.com/2018/11/07/ii-seminari-deducacio-i-olimpisme-
esport-genere-i-educacio/  

 
Mitjà:  www.radiobanyoles.cat  

Data:  15/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  

La dona en l’esport olímpic centra el II Seminari d’Educació i Olimpisme aquest 
dissabte a Banyoles 

Autor:  Ràdio Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=17193&t=La+dona+en+l%E2%
80%99esport+ol%C3%ADmpic+centra+el+II+Seminari+d%E2%80%99Educa
ci%C3%B3+i+Olimpisme+aquest+dissabte+a+Banyoles  

 
Mitjà:  www.banyolestv.cat     

Data:  16/11/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  

El II Seminari del CEO analitzarà, a Banyoles, el tractament del gènere a 
l'esport 

Autor:  Banyoles Televisió. David Bertran  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://banyolestv.cat/index.php/societat/1167-el-ii-seminari-del-ceo-
analitzara-a-banyoles-el-tractament-del-genere-a-l-esport.html  
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E5.2 Premsa escrita: Projecte Olympic School Project – CEO UdG  

Mitjà:  www.banyolestv.cat     

Data:  11/07/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Ricky Rubio, nou ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics 

Autor:  Banyoles Televisió  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://banyolestv.cat/index.php/esports/541-ricky-rubio-nou-ambaixador-
del-centre-d-estudis-olimpics.html  

 
Mitjà:  http://www.banyolestv.cat  

Data:  9/10/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  

El CEO convoca el II Concurs Escolar sobre Olimpisme entre els estudiants del 
Pla de l'Estany 

Autor:  TV Banyoles   

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://www.banyolestv.cat/index.php/pla-de-l-estany/64-educacio/952-el-
ceo-convoca-el-ii-concurs-escolar-sobre-olimpisme-entre-els-estudiants-del-
pla-de-l-estany.html  
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E5.3 Premsa escrita: Congreso de Estudios Olímpicos   

Mitjà:  www.lanucia.es  

Data:  6/2/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  El VI Congreso de Estudios Olímpicos comienza este viernes en La Nucía  

Autor:  CEO La Nucía  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.lanucia.es/Congreso-Estudios-Olimpicos-previa  
 

Mitjà:  www.coe.es  

Data:  7/2/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  VI Congreso de Centros de Estudios Olímpicos en La Nucía (Alicante)  

Autor:  COE (Comité Olímpic Espanyol)  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/51182492
5EDDD2D2C125822D0034650C?opendocument  

 

Mitjà:  www.lanucia.es  

Data:  10/2/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Finaliza El VI Congreso de Estudios Olímpicos comienza en La Nucía  

Autor:  CEO La Nucía  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.lanucia.es/Congreso-Olimpismo-final  
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Mitjà:  www.coe.es  

Data:  19/2/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Fructífero VI Congreso de Centros de Estudios Olímpicos en La Nucía  

Autor:  COE (Comité Olímpic Espanyol)  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/021E42C5
EE372D3DC125823900466FD5?opendocument  
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E5.4 Premsa escrita: Jornada d’Educació i Olimpisme  

Mitjà:  http://baixemporda.cat  

Data:  14/5/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Conferència – Ser Olímpic. L'Esport més enllà de les medalles  

Autor:  Consell Esportiu del Baix Empordà 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://baixemporda.cat/esports/ca/conferencia-ser-olimpic.-l-esport-mes-
enlla-de-les-medalles-dijous-17-05-2018-a-salt-girona.html  

 
Mitjà:  www.ara.cat  

Data:  10/5/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  La 5a edició dels Jocs Emporion reunirà prop de 6.000 persones 

Autor:  Diari Ara   

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.ara.cat/comarquesgironines/edicio-Jocs-Emporion-reunira-
persones_0_2012198762.html   

 
Mitjà:  jocsemporion.ddgi.cat    

Data:  17/05/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Els Jocs Emporion arrenquen amb una conferència sobre l'olimpisme 

Autor:  Diputació de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://www.ddgi.cat/web/noticia/5501/els-jocs-emporion-arrenquen-amb-
una-conferencia-sobre-l-
olimpisme;jsessionid=7BDBAE08DE1AE91DF78DB5C96B13479C  
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Mitjà:  www.ceplaestany.cat  

Data:  4/5/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Presentació de la 5ª edició dels Jocs Emporion 

Autor:  Consell Esportiu del Pla de l'Estany  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
http://www.ceplaestany.cat/Noticies/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId
/380/PRESENTACIO-DE-LA-5a-EDICIO-DELS-JOCS-EMPORION.aspx  

 
Mitjà:   www.lesportiudecatalunya.cat  

Data:  22/5/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  La festa de l'Esport 

Autor:  Diari el 9 Esportiu   

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://www.lesportiudecatalunya.cat/mes-esport/article/1398005-la-festa-
de-l-esport.html  

 
Mitjà:  www.noticiasde.es  

Data:  17/5/2018 

Títol de l'article 
o escrit:  Els Jocs Emporion arrenquen amb una conferència sobre l'olimpisme 

Autor:  Noticiasde  

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://www.noticiasde.es/catalunya/girona/els-jocs-emporion-arrenquen-
amb-una-conferencia-sobre-lolimpisme/  
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Apartat E6: Pla d'actuació anual 2019 
 
 
 

PROJECTE D’ACTIVITATS 2019 
 

Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2019, fem un breu recordatori dels objectius 

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). 
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PLA D’ACTIVITATS 2019 

 

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. Aquest procés, iniciat durant el darrer 

semestre del 2018 ha de culminar en el primer semestre del 2019. El calendari d’incorporació 

del nou Secretari queda pendent dels tràmits d’incorporació sotmesos als procediments 

reglamentaris i administratius de l’Ajuntament de Banyoles 

Es manté la figura de Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics iniciat durant el 2018 així com 

les tasques establertes per aquest Coordinador. Queda pendent, un cop estigui resolta la 

incorporació del nou Secretari de la CEEF, la reorganització interna i la composició definitiva del 

Consell Assessor. 
 
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 2019 està previst la integració dels nous 

formats web UdG en les estructures de les càtedres, per aquest motiu, esperem poder ajustar-

la 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:  
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Més enllà de l’activitat habitual derivada fonamentalment de les aportacions de la Academia 

Olímpica, durant el 2019 està previst ordenar i cercar un espai adequat (fons o museu) a on es 

pugui tenir catalogat, ordenat i amb opció de consulta, tota l’ampliació del fons documental 

duta a terme gràcies a diferents aportacions, en especial de particulars vinculats als JJOO de 

Barcelona 1992 i a la sub-seu de Banyoles. En aquest sentit, un cop feta una primera reunió 

amb la Fundació Lluís Coromines, resta pendent una següent trobada que ha d’incloure d’altres 

agents del territori per tal de trobar la millor solució a la ubicació d’aquest fons. 

 

 

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

 

Un cop feta l’edició del llibre corresponent a les conferències del V Seminari Internacional de 

Tàctica i Tècnica Esportiva: La tècnica individual i el seu entrenament, durant el 2019 està 

previst dur a terme tota la tasca de difusió del mateix, que ha de servir també com a primer 

reclam pel proper VI Seminari Internacional.  

 

Respecte a l’edició de la revista Movimiento Humano- Human Movement, durant el 2019 s’han 

de resoldre les dificultats presentades en els darrers anys i això ens ha de permetre prendre 

una decisió definitiva respecte del sentit i la viabilitat d’aquesta publicació. 

  

2.- Activitats de recerca, formació i relacions institucionals 

 

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

 

Durant els anys precedents s’han dut a terme accions de col·laboració amb diferents agents que 

han resultat 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, 

més enllà de les col·laboracions puntuals, cal valorar la possibilitat de fer un conveni específic 

de pràctiques extra-curriculars, a fi i efecte que un estudiant ajudi en determinades tasques de 

secretariat i això li serveixi també a ell com experiència professional. En els propers mesos 

s’acabarà de definir aquesta col·laboració. Per altra banda, es mantindran les col·laboracions 
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amb l’EUSES de cara aquest 2019 en diferents activitats formatives d’entre les quals 

destaquem la col·laboració en el VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva que 

està previst que es dugui a terme en el segon semestre del 2019.  

 

Està previst mantenir la 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 CEEF-CEO UdG en el projecte Aula d’Història, que promouen aquests dos 

CEO’s conjuntament amb diferents universitats catalanes. 

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

Després de no concretar de forma específica el model de col·laboració, en aquest 2019 caldrà 

delimitar 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 es preveu col·laborar 

pel 2019 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, i com a conseqüència també del Seminari de Formació sobre 

Detecció de Talents Esportius que es va dur a terme els mesos de Febrer i Març del 2018, s’està 

en converses per valorar la possibilitat de tenir una col·laboració més estreta amb el Club 
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Natació Banyoles en temes d’assessorament i de transferència del coneixement en l’àmbit de 

l’entrenament amb esportistes de tecnificació.  

 

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.  

 

En relació al Pla pilot del Projecte «Iniciació Esportiva – PEHC» que finalitzarà el maig del 2019, 

la Càtedra ha de valorar la continuïtat i les possibilitats d’ampliar i transmetre l’estudi a altres 

entitats esportives i educatives, així com la possibilitat de la participació en Jornades o 

Congressos científics col·laborant amb el Grup de Recerca de l’EUSES.  

 

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 Jornades i/o Congressos Científics: 

 

Participació en el Comitè Científic de les I Jornades d’Entrenador/a d’Handbol, dut a terme a 

l’INEF de Barcelona el 12 de Gener 2019, i organitzat per la Federació Catalana d’Handbol. 

 

Presentació d’un pòster de recerca del Sr. Bruno Avelar-Rosa i del Dr. Víctor López-Ros al 

International Congress CIDESD 2019 (Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and 

Human Development), que se celebra els dies 1-2 de Febrer 2019 a Maia (Portugal), al 

University Institute of Maia –ISMAI. 

 

Presentació de comunicacions en el 30è World, 14è European, i 2on Catalan FIEP Congress de 

la Federació Internacional de l’Educació Física, que se celebra del 27 al 29 de juny a Barcelona. 
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Així mateix, la CEEF participa, per veu del seu director, en el Comitè Científic d’aquest Congrés 

Mundial, i hi està present com a Chair en la sessió plenària sobre Models de Competició 

Esportiva que té de keynote speaker a la professora Joan Duda (UK). 

 

Participació mitjançant conferència divulgativa sobre esport en edat escolar (“Vull jugar, vull 

guanyar”... quin esport per als nostres infants i joves?) en les Jornades Educació i Família, 

organitzades per l’Ajuntament de Palamós. Dia 14 de març de 2019. 

 

Així mateix, es manté oberta a possibilitat de participació en d’altres activitats científiques 

d’aquest 2019, si bé en aquests moments resten pendents de concretar. 

 

 

Participació en revistes i llibres: 

 

Participació de la CEEF-CEO amb un article en el monogràfic sobre Olimpisme de la revista 

Tándem. Didáctica de la Educación Física (Editorial Graó), que apareix el Juliol de 2019. Així 

mateix, aquest monogràfic està coordinat pel Sr. Pere Hidalgo, Coordinador del Centre d’Estudis 

Olímpics de la CEEF-CEO. 

 

Pradas, R., López-Ros, V., Llobet Martí, B. & Comino, J. (2019) L’educació física avui: una eina 

imprescindible per al desenvolupament complet de la infància i de la joventut. Barcelona: 

Dossiers Rosa Sensat. Finalment, tot i que estava previst que es publiqués durant el 2018, s’ha 

acabant publicant en aquest 2019. 

 

 

2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ CEEF – CEO .  

 

Jornades i Seminaris: 

 

Realització d’un cicle breu de dues conferències durant els mesos d’Abril i Maig en el marc de la 

Primavera d’Esport i Ciència. Les dues conferències es duran a terme a Banyoles i en aquests 

moments hi estem treballant.  

 

Organització i/o col·laboració, seguint el criteri dut a terme els darrers dos anys, d’una Jornada 

en el marc dels Jocs Emporion, impulsats per la Diputació de Girona i la Secretaria General de 
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l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Enguany se celebren en el sector dels Consells Esportius 

de la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès i restem a l’espera de definir la possible col·laboració 

Els Jocs Emporion compten amb una participació de més de 2000 nens/es de totes les 

comarques de Girona.  

 

Organització del VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. A diferència d’edicions 

anteriors que el Seminari s’havia celebrat a la primavera, enguany modifiquem la data a la 

tardor. Això es deu fonamentalment a dues causes. D’una banda, la necessitat d’explorar 

d’altres moments en el calendari i no saturar el primer semestre. I per altra banda, per la 

necessitat de disposar del nou secretari i que pugui desenvolupar totes les tasques que li són 

pròpies en aquest esdeveniment. 

 

 

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 III 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. Així mateix, i com a premi del II Concurs està prevista la presència d’un 

esportista olímpic que dugui a terme una xerrada divulgativa a les escoles guanyadores.   

 

En el context del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics està prevista 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. Ateses diferents circumstàncies, resta pendent 

la trobada de l’any anterior (2018) amb els estudiants de 1er curs d’ESO i s’intentarà trobar 

l’encaix en el 2019. 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. 
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Conferències i altres activitats formatives 

 

Com és habitual, la CEEF-CEO té previst participar amb activitats formatives coincidint amb la 

realització de grans esdeveniments esportius a la ciutat de Banyoles. En concret, es valorarà la 

participació mitjançant una activitat formativa en les prova de la Copa del Món de triatló 

prevista pel 7 de setembre del 2019. 

 

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 2019 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat d’organitzar i col·laborar 

amb altres activitats que es considerin oportunes i pertinents. 


