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Apartat E1: Activitats  

E1.1. VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva: “Noves Tendències en 
el desenvolupament del Talent Esportiu” 

 

Nom: VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva: “Noves Tendències 
en el desenvolupament del Talent Esportiu”  

Ponents: 

Sr. Francisco Seirul·lo. Director de la comissió tècnica responsable de 
l’entrenament de totes les seccions del F.C. Barcelona. Tècnic de la secció 
d’atletisme (1976-84), preparador físic de les seccions d’handbol (1982-96) i 
futbol (des del 1994) del F.C. Barcelona.  

Sr. Josep Espar. Ajudant d'entrenador a l'equip d'handbol Orlen Wisla Plock 
(Polònia) i professor a l'Escola Universitària EUSES Girona. Col·laborador en 
el Màster de Coaching i Lideratge a l'Esport. 

Dr. Nuno Leite. Professor de la Universidad Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Portugal). Coordinador del Talentódromo Desportivo de Vila Real. 
Investigador referent en els àmbits de l'anàlisi del rendiment; identificació i 
desenvolupament del talent. 

Sr. Jorge Arede. Investigador i doctorand en Ciències de l’Esport a la 
Universitat Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal). Preparador físic de la 
selecció de Portugal sub-16 de bàsquet i del Talentódromo Desportivo de Vila 
Real. 

Dr. Sean Cumming. Professor adjunt de la Universitat de Bath – Sports and 
Exercise Science. Expert en creixement i maduració biològica aplicada al 
desenvolupament esportiu. 

Dr. Javier Peña. Professor de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. Director del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física de la 
UVic-UCC. Assessor d'equips i esportistes d'alt rendiment esportiu (CAI 
Teruel, Joventut Badalona, FCVB i FC Barcelona). 

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 
1500 m. 

Sra. Teresa Mas de Xaxars. Remera catalana participant als Jocs Olímpics 
d'Atenes 2004. Campiona d'Espanya en sis ocasions i medallista diversos 
Campionats del Món. 

Dr. Julio Calleja. Professor de Fisiologia de l’Exercici de la Universitat del 
País Basc. Investigador referent en l’àmbit de l’entrenament i la fisiologia 
aplicada a l’esport d’elit. 

Sr. Fernando Martínez. Entrenador nacional d’atletisme del Centre d'Alt 
Rendiment Esportiu de Sant Cugat. 
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Tipus:  Activitat docent, Seminari    

Data:  22 i 23 de novembre del 2019 

Durada:  15 hores  

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

EUSES Girona – Escola Universitària de la Salut i l’Esport 

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 

Institut de Recerca Educativa – UdG 

Auditori Ateneu Banyoles 

Club Natació Banyoles 

Federació Catalana de Basquetbol 

Federació Catalana d’Handbol 

Departament d’Educació  

Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física  

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach ICE – UdG  

Participants UdG:  11 

Participants 
Externs:  58 

Enquestes:  

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

en relació a les expectatives va ser de 8,83 i un 9,22 sobre aspectes 

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

amb una mitjana de 8,33 (la valoració mínima va ser de 7 i la màxima de 

9,61). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva amb 

un 8. 

Justificació:  

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

Esportiva de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona 

va buscar analitzar, reflexionar i discutir al voltant de les noves tendències en 

el desenvolupament del talent esportiu. Consolidat i referent en la matèria, 

vam poder comptar amb reconeguts experts acadèmics i investigadors com 

Francisco Seirul·lo, Sean Cumming, Nuno Leite, Julio Calleja i Javier 
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Peña juntament amb entrenadors esportius d’alta especialització en el treball 

en etapes de formació, tecnificació i esportiva, com Josep Espar, Jorge 

Arede i Fernando Martínez, així com amb esportistes d’alt rendiment i de 

llarga trajectòria, com Esther Guerrero i Teresa Mas de Xaxars.  

L'objectiu fonamental d'aquesta sisena edició va ser conèixer de primera mà 

l’estat de la qüestió actual sobre el talent esportiu, així com aspectes relatius 

al desenvolupament d’aquests esportistes i de la seva carrera esportiva. 

Documentació:  

Cartell i fulletó de l'activitat (català):  
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Enllaç web del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva  
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E1.2. Cicle de conferències d’esport i ciència: «Les claus de l’èxit de la Jèssica Vall»    

Nom:   “Les claus de l’èxit de la Jèssica Vall”   

Ponents:  

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

Río de Janeiro el 2016 en la modalitat de 200m braça. Millor esportista 

catalana del 2018. 

Sr. Jordi Jou. Entrenador professional en el Club Natació Sant Andreu. Millor 

entrenador espanyol de natació del 2018. 

Tipus:  Conferència 

Data:  24/04/2019 

Durada:  2 hores. De 19:00 a 21:00 hores.  

Tipus participació:  Organitzadora  

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Club Natació Banyoles   

Participants UdG:  5 

Participants 
Externs:  45 

Enquestes:  No  

Justificació:  

Emmarcada dins el cicle de conferències d’esport i ciència la Càtedra 

d'Esport i Educació Física va organitzar la conferència de Jordi Jou i Jèssica 

Vall. La nedadora olímpica Jèssica Vall i el seu entrenador, Jordi Jou, van 

donar a conèixer les característiques bàsiques de l’entrenament d’una 

nadadora d’elit. Jou aportà informació sobre el seu model de periodització de 

l’entrenament, i Vall les vivències del dia a dia de l’esportista d’alt nivell.  

Documentació: 

 

Enllaç de l’activitat 
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Cartell de l’activitat 

 

 

 

 

E1.3. Ricky Rubio, ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG i conferència: 
"Més enllà del bàsquet, més enllà de l’esport”.  

 
Nom:  “Més enllà del bàsquet, més enllà de l’esport”           

Ponents:  

Sr. Miquel Noguer. Alcalde de Banyoles 

Dr. Quim Salvi. Rector de la Universitat de Girona 

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

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

Universitat de Girona. 

Sr. Ricard Rubio. Jugador de bàsquet internacional que actualment juga 

amb els Phoenix Suns de la NBA. 

Tipus:  Acte i conferència 

Data:  01/07/2019 

Durada:  1,5 hores. De 19:30 a 21:00 hores 

Tipus participació:  Organització    

Col·laboradors:  Ajuntament de Banyoles 
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Diputació de Girona 

Acadèmia Olímpica Espanyola 

Museu Darder de Banyoles  

Participants UdG:  11 

Participants 
Externs:  104 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

Presentació́, conferència i acte de nomenament del sr. Ricard Rubio com a 

ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics - UdG, esportista d'alt nivell 

vinculat al món del bàsquet i amb un recorregut esportiu i humà reconegut 

internacionalment pel seus títols a nivell de club o selecció. 

La conferència i presentació de Ricky Rubio va estar inclosa en el Programa 

d'Ambaixadors Olímpics, on la finalitat principal és poder conèixer els valors 

esportius i humans d'esportistes d'alt nivell que han participat en els Jocs 

Olímpics i que tenen una vinculació amb el territori, de forma que puguin 

traslladar els seus coneixements als escolars, professionals i persones 

vinculades als àmbits de l'activitat física i l'esport de les comarques 

gironines. 

Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enllaç de l’activitat 
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E1.4. II Concurs «Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de 
Girona. Visita de María Vasco als centres guanyadors 

 
Nom:  Visita de María Vasco als centres guanyadors del II Culturesportitza’t    

Professorat:  
Sra. María Vasco. Marxadora catalana olímpica en cinc ocasions. Medalla de 

bronze als Jocs Olímpics de Sidney.  
  

Tipus:  Concurs escolar telemàtic    
Data:  28/03/2019   
Durada:  1 hora a cada centre   
Tipus participació:  Organitzadora   

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles   

Diputació de Girona   

Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol  

Consell Esportiu Pla de l’Estany 

Museus de Banyoles 

Biblioteca de Banyoles 

Museu Arqueològic de Catalunya 

Museu Olímpic de Barcelona  

  

Participants 
Externs:  51 alumnes escola Can Puig i 16 alumnes escola Carles de Fortuny   

Enquestes:  No.   

Justificació:  

Un dels premis de la 2a edició del concurs «Culturesportitza't» era la visita 

d’un esportista olímpic. En aquest cas, les escoles guanyadores van poder 

escoltar i fer preguntes a l’ex-atleta María Vasco, primera atleta espanyola en 

aconseguir una medalla olímpica (bronze en els 20km marxa a Sydeny 2000). 

L’exatleta va fer una exposició de les seves vivències esportives i va respondre 

a les preguntes que els alumnes de 6è havien treballat prèviament a classe.  

  

Documentació: 
Enllaç de l’activitat 
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E1.5. III 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 INS Pere Alsius coordinador 

del Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

Sr. Martí Pons. Mestre d’Educació Física i Secretari de la Càtedra d'Esport i 

Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

  

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

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles   

Diputació de Girona   

Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol  

Consell Esportiu Pla de l’Estany 

Museus de Banyoles 

Biblioteca de Banyoles 

Museu Arqueològic de Catalunya 

Museu Olímpic de Barcelona  

  

Participants 
Externs:  191 nens/es de 6è de primària de 9 escoles participants.    

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

Justificació:  

Aquest concurs pretén donar a conèixer entre les escoles del Pla de l'Estany, 

l'existència d'un Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona ubicat 

a la comarca, i que treballa per vincular el territori amb el moviment olímpic 

en el sentit més ampli, és a dir, representa la possibilitat d’endegar projectes 

de recerca, divulgació i formació al voltant del fenomen olímpic. 

A més, dins la missió educativa del Centre d'Estudis Olímpics, i amb el suport 

i el reconeixement del Comitè Olímpic Espanyol, volem fomentar la pràctica 

esportiva i transmetre els valors de l'esport entre els escolars de la comarca. 

En la 3ª edició del concurs escolar «Culturesportitza't» hi poden participar tots 

els alumnes de 6è de primària dels centres escolars del Pla de l’Estany a través 

de l'escola o les famílies. 
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Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 

Enllaç de l’activitat 
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E1.6. 3a edició del Programa Ambaixadors del Centre d'Estudis Olímpics Universitat  
de Girona  

 
Nom:  Programa Ambaixadors del CEO Olímpics Universitat de Girona    

Professorat:  

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 

1500 m. 

Sr. Martí Pons. Mestre d’Educació Física i Secretari de la Càtedra d'Esport i 

Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

  

Tipus:  Conferència i torn obert de preguntes   
Data:  25/10/2019   
Durada:  1h. De 10:00 a 11:00 hores   
Tipus participació:  Organitzadora   
Coorganitzadors: Consell Esportiu del Pla de l’Estany   

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles   

Diputació de Girona   
  

Participants 
Externs:  350 alumnes de 1r d’ESO dels instituts del Pla de l’Estany    

Enquestes:  No.   

Justificació:  

L'activitat pretenia desenvolupar el “Programa ambaixadors” amb escoles del 

territori, amb la finalitat de difondre els valors de l'olimpisme i l'esport amb 

reconeguts esportistes; aprofitant la trobada comarcal que es realitza 

anualment al parc de la Draga de Banyoles, va reunir aproximadament uns 

350 nens/es de 1r d'ESO dels instituts de la comarca i pretenia oferir una sèrie 

d'activitats esportives per afavorir el desenvolupament socioesportiu dels 

alumnes. 

A l'equador de las diferents activitats esportives, Esther Guerrero va realitzar 

una breu presentació sobre la seva vivència com a esportista olímpica i es va 

obrir el torn obert preguntes dels alumnes participants, on es preguntava 

sobre el camí i valors a seguir per arribar a aconseguir els èxits esportius. 

  

Documentació: 
Enllaç de l’activitat 

 
  



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2019 

14 

E1.7. Conferència triatló: “Mètodes de periodització en triatló” 

 
Nom:  «Mètodes de periodització en triatló»  

Professorat:  

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

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

de la Universitat de Girona. 

Dr. Iñigo Mujika. Doctor en Biologia de l’Exercici Muscular i en Ciències 

de l’Activitat Física i de l’Esport. Fisiòleg i entrenador superior de natació i 

triatló. 

Tipus:  Conferència   

Data:  05/09/2019 

Durada:  1,5 hores. De 19:30 a 21:00 hores. 

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Museu Darder de Banyoles 

Participants UdG:  4 

Participants 
Externs:  51 

Enquestes:  No.   

Justificació:  

Emmarcada dins les conferències o activitats formatives paral·leles a la 

celebració de grans esdeveniments esportius de la ciutat de Banyoles, la 

Càtedra d’Esport i Educació Física va organitzar la conferència “Mètodes de 

periodització en triatló” per part del reconegut fisiòleg Iñigo Mujika. Mujika 

va presentar els diferents models d’entrenament existents a l’hora de 

plantejar l’entrenament d’un triatleta d’alt nivell. 

La conferència es va realitzar coincidint amb la celebració de les 

competicions: ITU World Cup (triatló i paratriatló), el Campeonato de 

España (classificatori) i la XXXIV Triatló de Catalunya (campionat 

nacional català). 
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Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 
Enllaç de l’activitat 
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E1.8. «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:  

Sr. 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.    

Tipus:  Activitat   

Data:  Del 1 d’octubre del 2018 al 30 de maig de 2019 
Del 1 d’octubre del 2019 al 30 de maig del 2020 

Durada:  8 mesos  

Tipus 
participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  EUSES. Grup de Recerca  
AMPA Escola Verd     

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  12 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

En el curs 2018-19, 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.  

En el curs 2019-20, es torna a executar l’extraescolar introduint millores 

sorgides de les demandes i de les mancances del pla pilot. Segueix en el 

mateix format d’Iniciació Esportiva i una sessió setmanal. 
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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.  
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Nom:  CLUB NATACIÓ BANYOLES  

Institució:  Club Esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

Coorganització d’activitats 

Difusió als socis i a la base de dades del club 

Cessió gratuïta d’aules i d'instal·lacions esportives 

 

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:  DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 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 
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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 

Aportació econòmica per al VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva 

 

Nom:  FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TRIATLÓ 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing  

 

Nom:  FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUETBOL 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing  

 

Nom:  FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració:  

Col·laboració en el VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva. 

Difusió i mailing als diferents clubs d’handbol de Catalunya 



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2019 

20 

 
 

Nom:  ICE – UdG. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 

Col·laboració:  

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.  

Elaboració dels certificats d’assistència per als docents de la Generalitat 

de Catalunya i tramitació del reconeixement del VI Seminari Internacional 

de Tàctica i Tècnica Esportiva dins el pla de formació del Departament 

d’Educació. 

 

Nom:  IRE – UdG. INSTITUT DE RECERCA EDUCATIVA 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.  

Aportació econòmica per al VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva.  

 
 

Nom:  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO  

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració:  

Convalidació d’un crèdit de formació continuada de la Real Federación 

Española de Balonmano per als entrenadors d’handbol assistents al VI 

Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. 

 
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:  

Aquest llibre recull les intervencions de les VII Jornades de la Càtedra d’Esport i 
Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics de la UdG i el V Seminari 
Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva, dedicades a “L’acció tècnica 
esportiva i el seu entrenament”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç al llibre 
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Tipus 
publicacions:  

Article. Publicació electrònica i en paper 

Autor/s:  
Jordi Sargatal.  Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Lada Servitja. Xarxa Territorial de Museus Comarcals de Girona 

Títol:  Culturesportitza’t, concurso escolar sobre conocimientos olímpicos 

Editorial:  Revista Tándem: Didáctica de la Educación Física, 2019, nº65, pp.12-17 

ISSN:  2014-4768  

Comentaris:  

Abstract: Culturesportitza’t té com a objectiu donar a conèixer l’olimpisme en 
els centres educatius, fusionant la cultura i la pràctica esportiva mitjançant un 
concurs escolar. Com eix vertebrador del projecte, un qüestionari permet 
aprofundir i relacionar coneixements sobre olimpisme. Més enllà del repte, es 
vehiculen diferents propostes interdisciplinàries per al professorat, alumnat i 
famílies.  

 

Enllaç a la revista 
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Tipus 

publicacions:  
Article. Publicació electrònica i en paper 

Autor/s:  
Pere Hidalgo.  Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Antonio Méndez. Universitat d’Oviedo 

Títol:  Educación y olimpismo 

Editorial:  Revista Tándem: Didáctica de la Educación Física, 2019, nº65, pp.4-6 

ISSN:  2014-4768  

Comentaris:  

Introducció pel monogràfic de la revista Tàndem sobre educació i olimpisme.  

 

Enllaç a la revista 

 

 

 
 
 
 
 



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2019 

24 

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:  
How do novice learners build knowledge? Joint activity organitsation 
in the development of fighting knowledge 

Editorial:  

Actes del Congrés: CIDESD (Centro de Investigaçao em Desporto, Saúde e 
Desenvolvimento Humano) International Congress, 1-2 February 2019, Maia 
(Portugal) 
 
Revista Motricidade, Vol. 15 No S1 (2019): International Congress CIDESD 
2019. http://dx.doi.org/10.6063/motricidade.16967  

ISSN:  1646-107X 

Comentaris:  

 
 
Congrés Internacional promogut pel CIDESD en col·laboració amb la UTADH i el 
Centre del Desenvolupament del Talent Esportiu de Portugal.  
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Tipus 
publicacions:  

Comunicació oral i publicació digital 

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

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

Títol: 

What happens during a teaching-learning process of Martial Arts and 
Combat Sports with novici – A case-study focused on the joint activity 
organization analisys 

Editorial:  

8th IMACSSS CONFERENCE. Scientific Congress on Martial Arts and Combat 
Sports. Polytechnic Institute of Viseu (Portugal), 10-12 octubre, 2019. 
 
Revista de Artes Marciales Asiáticas. Volumen 14(2s), 6-8, 2019.  
DOI: 10.18002/rama.v14i2s.6020 
 
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/article/view/6020 

ISSN:  2174-0747 

Comentaris:  Congrés Científic Internacional organitzat periòdicament per la International 
Martial Arts and Combat Sports Scientific Society. 
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Tipus 
publicacions:  

Comunicació oral i publicació digital 

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

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

Títol: Como integragem professor e alunos nos segmentos de organizaçao da 
atividade ao longo de uma unida de de desportos de combate? 

Editorial:  

8è Congrés de Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto (SCPD) 25 e 26 
de outubro de 2019, na Escola Superior de Educação de Coimbra, do Instituto 
Politécnico de Coimbra. 
 
Journal of Sport Pedagogy and Research, Volume 5, Nº2, 2019. 

ISSN:  2183-7783  

Comentaris:  
Congrés de caràcter internacional que organitza periòdicament la Sociedade 
Cientifica Portuguesa da Pedagogia do Desporto.   
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E3.3 Conferències i altres  

 
Tipus 

publicacions:  
Conferència divulgativa 

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

Títol: “Vull jugar, vull guanyar...” Quin esport per als nostres infants i joves? 

Editorial:  16enes Jornades d’Educació i Família. Palamós, 14 març de 2019. 

ISSN:  https://twitter.com/PJ_Palamos/status/1105080698480848897/photo/1 

Comentaris:  
Conferència emmarcada en les 16enes Jornades d’Educació i Família que 
organitza l’Ajuntament de Palamós. 
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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 

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

Breu descripció 
del propòsit del 
conveni:  

Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona (Càtedra 
d’Esport i Educació Física) i l’Ajuntament de Banyoles  

Data de 
signatura:  18/02/2005 

Abast temporal:  18/02/2005 al 18/02/2008 renovable tàcitament per períodes iguals 
successius.  

Aporta 
Finançament 
extern 

Sí. 3000€  

Documents 
annexos:  

 
Conveni de col·laboració específic  
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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 31/12/2019 

Aporta 
Finançament 
extern 

No 

Documents 
annexos:  

Conveni de col·laboració específic 
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Apartat E5: Ressò extern  

E5.1 Premsa escrita i oral: VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

 
 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  24/10/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Primers ponents confirmats al VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 
Esportiva 

Autor:  Míriam Martín 

Tipus ressò:  Premsa oral i escrita 

Documents:  https://banyolestv.cat/index.php/cultura/3107-primers-ponents-confirmats-al-
vi-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva.html 

 
Mitjà:  Federació Catalana d’Handbol 

Data:  10/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  6è Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva a Banyoles 

Autor:  FCH 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.fchandbol.cat/6e-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-
esportiva-a-banyoles/ 

 
Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  13/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Paco Seirul·lo, Esther Guerrero i Sean Cumming debatran a Banyoles sobre el 
talent esportiu 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=18590&t=Paco+Seirul%C2%B7l
o%2C+Esther+Guerrero+i+ 
Sean+Cumming+debatran+a+Banyoles+sobre+el+talent+esportiu 
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Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  13/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Paco Seirul·lo, Esther Guerrero i Sean Cumming, al VI Seminari de Tàctica i 
Tècnica Esportiva 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa oral i escrita 

Documents:  https://banyolestv.cat/index.php/esports/3222-paco-seirul-lo-esther-
guerrero-o-sean-cumming-al-vi-seminari-de-tactica-i-tecnica-esportiva.html 

 
Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  14/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  El 6è Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva comença divendres 

Autor:  Banyoles Televisió 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  http://banyolestv.xiptv.cat/redaccio-banyoles-lentrevista/capitol/entrevista-a-
victor-lopez-1 

 
Mitjà:  Catalunya Ràdio 

Data:  21/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  El seminari del 15è aniversari 

Autor:  Catalunya Ràdio 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-seminari-del-15e-
aniversari/audio/1055620/ 
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Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  21/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Francisco Seirul·lo i Josep Espar inauguren el VI Seminari Internacional de 
tàctica i tècnica esportiva aquest divendres a Banyoles 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-
municipal/noticies/francisco-seirul-lo-i-josep-espar-inauguren-el-vi-seminari-
internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-aquest-divendres-a-banyoles 

 
Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  21/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Cartell de luxe al Seminari de Tàctica i Tècnica esportiva 

Autor:  DdG 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2019/11/22/cartell-luxe-al-seminari-
tactica/1015130.html 

 
Mitjà:  Entrenamiento Deportivo 

Data:  22/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Sesión magistral del Maestro Paco Seirul·lo 

Autor:  Entrenamiento Deportivo 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://entrenamientodeportivo.org/curiosidades.asp 
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Mitjà:  COPLEFC 

Data:  22/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  COPLEFC 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.coplefc.cat/agenda-formacio/vi-seminari-internacional-de-tactica-
i-tecnica-esportiva-divendres-22-i-dissabte-23-de-novembre-de-2019-
banyoles-auditori-de-lateneu-i-club-natacio-banyoles-noves-tendencies-en-el-
desenvolupament-del-talent-esportiu-ix-jornades-de-la-ceef/1580 

 
Mitjà:  Setmanari Empordà 

Data:  22/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Cartell de luxe al Seminari de Tàctica i Tècnica esportiva 

Autor:  DdG 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.emporda.info/esports/2019/11/22/cartell-luxe-al-seminari-
tactica/450660.html 

 
Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  22/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Arrenca el 6è Seminari de Tècnica i Tàctica esportiva a Banyoles centrat en el 
desenvolupament del talent 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=18627&t=Arrenca+el+6%C3%A
8+Seminari+de+T%C3%A8 
cnica+i+T%C3%A0ctica+esportiva+a+Banyoles+centrat+en+el+desenvolupa
ment+del+talent 
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Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  23/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Continua el Seminari de Tàctica i Tècnica esportiva a Banyoles 

Autor:  Aniol Resclosa 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2019/11/24/continua-seminari-tactica-
tecnica-esportiva/1015521.html 

 
Mitjà:  Setmanari Empordà 

Data:  24/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Continua el Seminari de Tàctica i Tècnica esportiva a Banyoles 

Autor:  Aniol Resclosa 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.emporda.info/esports/2019/11/23/continua-seminari-tactica-
tecnica-esportiva/450811.html 

 
Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  24/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Les noves tendències en el desenvolupament esportiu 

Autor:  Banyoles Televisió 

Tipus ressò:  Premsa oral i escrita 

Documents:  https://www.youtube.com/watch?v=1NfyOGxvlo0 
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Mitjà:  Universitat de Girona 

Data:  28/11/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  Universitat de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www2.udg.edu/tabid/6577/p/60708/language/[language]/default.aspx 
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E5.2. Premsa escrita: Ricky Rubio, ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics de la 
UdG i conferència: "Més enllà del bàsquet, més enllà de l’esport”. 

 
Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  01/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Els valors de Ricky Rubio 

Autor:  Bruno Martín 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2019/07/02/valors-ricky-
rubio/989610.html 

 
Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  02/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Ricky Rubio parla dels seus projectes socials a Banyoles 

Autor:  Marc Martí 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/multimedia/fotos/esports/2019-07-02-163316-
ricky-rubio-parla-dels-seus-projectes-socials-banyoles.html 

 
Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  02/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Ricky Rubio, nou ambaixador de olímpic de la Càtedra d’Esports de la UdG, 
amb seu a Banyoles 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=18117&t=Ricky+Rubio%2C+no
u+ambaixador+ol%C3%ADmpic+de+la+Càtedra+d’Esports+de+la+UdG%2C
+amb+seu+a+Banyoles 
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Mitjà:  Setmanari Empordà 

Data:  2/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Els valors de Ricky Rubio 

Autor:  Bruno Martín 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.emporda.info/esports/2019/07/02/valors-ricky-
rubio/437942.html 

 

Mitjà:  L’esportiu 

Data:  2/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Ambaixador del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG, ahir a Banyoles 

Autor:  L’esportiu 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.lesportiudecatalunya.cat/basquet/article/1629600-ricky-rubio-
cap-als-suns.html 

 

Mitjà:  Banyolestv 

Data:  2/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  El Centre d’Estudis Olímpics de la UdG nomena ambaixador a Ricky Rubio 

Autor:  Míriam Martín 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.banyolestv.cat/index.php/esports/2536-el-centre-d-estudis-
olimpics-de-la-udg-nomena-ambaixador-a-ricky-rubio.html 
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Mitjà:  Noticiasde 

Data:  2/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

Ricky Rubio i la Diputació de Girona presenten el programa “Community 
Team” a la Font de la Pólvora 

Autor:  Redacción Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.noticiasde.es/catalunya/girona/ricky-rubio-i-la-diputacio-de-
girona-presenten-el-programa-community-team-a-la-font-de-la-polvora/ 

 

Mitjà:  Club Bàsquet Banyoles 

Data:  13/07/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Ricky Rubio a Banyoles 

Autor:  ccbanyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.cbbanyoles.com/ca/noticies/ricky-rubio-a-banyoles/ 
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E5.3. Premsa escrita: II Concurs «Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics 
Universitat de Girona. Visita de María Vasco als centres guanyadors 

 
Mitjà:  Escola Can Puig 

Data:  29/03/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Ens visita la Maria Vasco 

Autor:  Marc Fresneda 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/primaria/ens-visita-la-maria-vasco/ 

 

 

E1.4. 3a edició del Programa Ambaixadors del Centre d'Estudis Olímpics Universitat  
de Girona 

 

Mitjà:  Consell Esportiu Pla de l’Estany 

Data:  25/10/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Trobada comarcal 1r d’ESO 

Autor:  CE Pla de l’Estany 

Tipus ressò:  Xarxes Socials 

Documents:  https://twitter.com/ceplaestany/status/1187738654048952331 
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E5.5. Premsa escrita: Conferència triatló “Mètodes de periodització en Triatló” 

 
Mitjà:  Iñigo Mujika 

Data:  30/08/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  “Métodos de periodización en triatlón” en Banyoles 

Autor:  Iñigo Mujika 

Tipus ressò:  Xarxes socials 

Documents:  https://twitter.com/inigomujika/status/1167352341043040256 

 
Mitjà:  Esports Banyoles 

Data:  4/09/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  

La CEEF-CEO UdG ha organitzat la conferència “Mètodes de periodització en 
triatló” 

Autor:  Esports Banyoles 

Tipus ressò:  Xarxes socials 

Documents:  https://twitter.com/esportsbanyoles/status/1169165786822389761 

 
Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  5/09/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Conferència: mètodes de periodització en triatló a càrrec d’Iñigo Mujika 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-
municipal/agenda/conferencia-metodes-de-perioditzacio-en-triatlco-a-carrec-
dinigo-mujika 
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Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  5/09/2019 

Títol de l'article 
o escrit:  Conferència: mètodes de periodització en triatló 

Autor:  Diari de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://oci.diaridegirona.cat/agenda/girona/xerrades-i-
conferencies/banyoles/eve-1186567-conferencia-metodes-perioditzacio-
triatlo.html 
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Apartat E6: Pla d'actuació anual 2020 
 

PROJECTE D’ACTIVITATS 2020 
 

Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2020, 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 2020 

 

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 2020.  

 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals 

 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF. 

 

En el darrer any, la CEEF-CEO ha sofert una reestructuració del seu model organitzatiu amb el 

canvi de Secretari. El procés d’oposició per la plaça i els tràmits d’incorporació, sotmesos als 

procediments reglamentaris i administratius de l’Ajuntament de Banyoles, es van dur a terme al 

juliol del 2019, culminant amb la incorporació del nou secretari a l’agost del mateix any.  L’entrada 

del nou secretari va comportar el corresponent traspàs d’informació i un període d’adaptació. 

 

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

les tasques establertes per aquest Coordinador. Per aquest any 2020 es preveu la reorganització 

interna i la composició definitiva del Consell Assessor, així com el sistema d’incorporació i 

manteniment dels investigadors i docents col·laboradors.  

 

Es preveu, també, la revisió formal del nom de la CEEF per tal que passi a anomenar-se a tots 

els efectes CEEF-CEO. 

 

Manteniment i actualització de la web: 

 

Per culpa dels canvis en la secretaria de la CEEF-CEO no es va poder executar la integració de la 

web de la Càtedra als nous formats web UdG, que estava prevista pel 2019. És per això que, amb 

la voluntat que la web sigui realment un instrument intuïtiu i funcional, i per facilitar la interacció 

amb els usuaris habituals i amb els nous interessats, durant el 2020 està prevista la migració de 

l’actual pàgina web de la CEEF-CEO cap als nous formats web UdG. Esperem poder ajustar-la a 

la nova imatge i eines de comunicació digital de la Universitat d’acord amb el que estableix el 

vigent equip de rectorat de la UdG. 

 

Com que el nou format de webs UdG no permet la generació d’àlbums d’imatges, preveiem 

l’obertura d’un compte a la xarxa social Flickr per a la difusió de pròxims àlbums fotogràfics i 

conservació dels antics. 
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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 Academia 

Olímpica, durant el 2020 està previst ordenar i cercar un espai adequat (fons o museu) a on es 

pugui tenir catalogat, ordenat i amb opció de consulta, una part de 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. L’altra part es preveu conservar al despatx 

de la CEEF-CEO. En aquest sentit, un cop feta una primera reunió amb la Fundació Lluís Coromina, 

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.  

 

Millores logístiques/estructurals del despatx de la CEEF-CEO: 

 

Per aquest proper any 2020 també preveiem la renovació dels ordinadors del despatx de la CEEF-

CEO, ja que han quedat obsolets. 

 

Malgrat preveiem la ubicació de la part més divulgativa o d’interès general de les donacions del 

fons documental a un espai adequat (fons o museu), en considerem oportuna la conservació i 

organització d’una part important al despatx de la Càtedra en una prestatgeria que ens habilitaria 

l’Ajuntament de Banyoles. 

 

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

 

Edició del llibre corresponent a les conferències del VI Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva: Noves tendències en el desenvolupament del talent esportiu. La 

previsió és publicar el llibre durant el segon o el tercer trimestre del 2020, pressupostàriament 

està inclòs en l’exercici del 2020. Si bé no va resultar possible l’edició del llibre corresponent al 

IV Seminari, la voluntat manifesta de la CEEF-CEO en mantenir la política de generar publicacions 

per a cada Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva va fer possible el llibre 

corresponent al V Seminari es tornés a editar. Aquesta voluntat segueix amb l’edició del llibre del 

darrer Seminari, celebrat el novembre del 2019. 
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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. Per altra banda, es mantindran les 

col·laboracions amb l’EUSES de cara aquest 2020 en diferents activitats formatives d’entre les 

quals destaquem la col·laboració en el III Seminari d’Educació i Olimpisme que està previst que 

es dugui a terme en el segon semestre del 2020.  

 

En motiu de la celebració del VI Seminari Internacional vam establir la col·laboració amb l’Institut 

de Recerca Educativa de la UdG, la nostra voluntat és de mantenir aquesta col·laboració i 

explorar-ne les possibilitats que en puguin emergir.  

 

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 2020 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, o en la participació en Jornades o conferències. 
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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 2020 són el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, el Club Natació Banyoles, i algunes 

Federacions esportives.  

 

En destaquem la possible col·laboració amb la Comissió d’Entitats Esportives Comarcal donat seu 

potencial de difusió, de convocatòria i de representació esportiva de la comarca del Pla de 

l’Estany. De la mateixa manera, i fruit d’una reunió que va tenir lloc a finals del 2019, preveiem 

la col·laboració amb els altres consells esportius de la província de Girona, la Diputació de Girona 

i EUSES. Aquesta col·laboració es plasmaria en l’ús d’una pàgina web conjunta on les diferents 

entitats puguin penjar les activitats que organitzen. L’aplicació es crearia amb els objectius de 

centralitzar i millorar la difusió de les activitats proposades per cada entitat, així com donar-les 

a conèixer i impedir possibles coincidències en les dates.  

 
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 del VI Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva: Noves tendències en el desenvolupament del talent esportiu, s’està en 

converses per valorar la possibilitat d’endegar un projecte dins el programa europeu ERASMUS+ 

en col·laboració amb les institucions provinents d’alguns dels ponents internacionals que van 

participar al Seminari. 

 

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 
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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.  

 

Continuïtat de participació en el Projecte “Iniciació Esportiva – PEHC” en el curs escolar 2019-20 

amb la incorporació de millores sorgides després de la finalització i la positiva valoració del Pla 

pilot. La Càtedra ha de valorar les possibilitats d’ampliar i transmetre l’estudi a altres entitats 

esportives i educatives, ja sigui a partir de l’organització d’alguna Conferència o Jornada, o amb 

la participació en Jornades o Congressos científics col·laborant amb el Grup de Recerca de 

l’EUSES.  

 

Per tal de donar un nou impuls a la recerca i a la transferència de coneixement, la CEEF-CEO està 

valorant la possibilitat de crear un o dos Grups de Treball, amb investigadors, docents, estudiants 

i persones interessades en les temàtiques previstes, per tal d’establir una dinàmica permanent 

d’estudi, anàlisi i debat. Cada Grup de Treball (en el cas que siguin més d’un) estarà coordinat 

per un docent/investigador especialista en el tema, tindrà un número limitat de participants que 

es comprometran a reunir-se periòdicament, i a donar a conèixer mitjançant participacions en 

Congressos, publicacions d’articles o actes de divulgació, les seves reflexions i aportacions.  

 

Independentment dels Grups de treballa, es preveu continuar en el 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 II 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 de comunicacions orals i pòsters a diferents congressos. D’entre aquests destaca el 

ECSS (European Congress of Sport Sciences) que es du a terme a Sevilla el mes de Juliol del 

2020. 

 

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

d’aquest 2020, si bé en aquests moments resten pendents de concretar. 
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Participació en revistes i llibres: 

 

Edició del llibre “Nuevas tendencias en el desarrollo del talento deportivo” vinculat als 

continguts exposats durant el VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva realitzat 

l’any 2019. 

 

Participació conjunta de la CEEF-CEO i els representants del PEHC extraescolar amb un article 

sobre el projecte d’Iniciació Esportiva PEHC en la revista Tándem. Didáctica de la Educación Física 

(Editorial Graó).  

 

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

 

Jornades i Seminaris: 

 

Realització d’una Jornada de Formació en rugby coincidint amb el torneig de rugby en homenatge 

a Bernat Llobet. L’activitat es preveu que es dugui a terme al segon trimestre del 2020 a Girona. 

En aquests moments s’està treballant en la confecció de l’esdeveniment.  

 

Realització d’una o dues conferències amb la voluntat de donar continuïtat al Cicle d’Esport i 

Ciència inicial a la primavera del 2019. Les dues conferències es duran a terme a Banyoles. 

 

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 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Enguany se celebren en el sector dels Consells Esportius 

de l’Alt Empordà 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.  

 

Col·laboració en el II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport que es celebrarà el març del 

2020. Es preveu la col·laboració en la cerca i el contacte d’un ponent per aquestes jornades i en 

la difusió. 

 

Organització del III Seminari d’Educació i Olimpisme. Tal i com es va fer en l’anterior edició, 

enguany mantenim la data a la tardor. Resta per definir el tema sobre el que tractarà.  
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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 IV 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. En la III edició vam comptar amb una participació rècord, un 50% dels alumnes de 6è 

del Pla de l’Estany (191) van participar en el concurs. L'activitat consisteix en el treball al voltant 

d’un material didàctic vinculat a l'educació esportiva i els valors dels Jocs Olímpics, cloent amb la 

realització d’un qüestionari que avalua els coneixements adquirits. Coincidint amb l’acte d’entrega 

de premis, està prevista pel mes de febrer la conferència de l’ex-marxador participant en 3 JJOO 

Valentí Massana. Així mateix, i com a premi del III 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. Aquesta activitat, que reuneix a 350 alumnes de 1r d’ESO de la 

comarca del Pla de l’Estany, es va iniciar el 2015 i en ella els ambaixadors del CEO van a la 

trobada esportiva i realitzen una petita xerrada on expliquen les vivències personals, el valor de 

l’esport com eina educativa i de desenvolupament i comparteixen amb els joves les seves 

experiències olímpiques. Llavors els alumnes tenen l’oportunitat de plantejar les preguntes a 

l’esportista. Fins aleshores aquesta activitat ha tingut una resposta molt positiva per part dels 

centre educatius i, especialment, per part dels alumnes. 

 

Conferències i altres activitats formatives 
 

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.  

 

Participació en el VII Congreso de Centros de Estudios Olímpicos que es celebrarà a Pontevedra. 

En aquest moment estem pendents de la data en la qual es durà 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.  


