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Apartat E1: Activitats 

E1.1. Seminari “L'Educació Física a primària i secundària: el desenvolupament de les 
competències”  

Nom: 
Seminari “L'Educació Física a primària i secundària: el desenvolupament de

les competències”  

Professorat:

Professorat UdG: 

Dra.  Raquel  Font. Doctora  en  Pedagogia  i  professora  del  EUSES  –

Universitat de Girona.

Professorat Extern: 

Dr. Pere Blanco. Professor de la Universitat de Lleida

Dr. Enric M. Sebastiani. Professor de la Universitat Ramon Llull 

Sr. Joel Comino. Mestre d’Educació Física a la ZER Els Volcans (Garrotxa)

Sr. Xavier Ruiz. Mestre especialista en Educació Fïsica del IES Maçanet

Tipus: Activitat docent, Seminari

Data: 20-4-2012 a 21-04-2012

Durada: 15 hores 

Tipus 
participació: 

Organitzadora

Coorganitzadors
: FUNDACIÓ UdG: INNOVACIÓ I FORMACIÓ

Col·laboradors: 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA UdG 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA UdG 

EUSES. Centre adscrit UdG 

Participants 
UdG: 

9

Participants 
Externs: 

31

Enquestes: 

Si. De les 30 enquestes recollides als assistents, el Seminari va rebre una

valoració de  8,36 sobre  expectatives i  un  8,96 sobre  organització. A

nivell  de  ponents,  també  va  haver-hi  una  valoració  notable  amb  una

mitjana de 8,49 (la valoració mínima va ser de 7,67 i la valoració màxima

de 9,32). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva

amb un 8,2. 
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Justificació: 

Després  de  la  implantació  de  l’actual  currículum  educatiu  basat  en  el

desenvolupament  de  les  competències,  i  a  partir  de  l’experiència

desenvolupada  en  les  diferents  edicions  del  curs  de  postgrau  sobre

innovació  docent  en  l’educació  física  escolar,  es  proposa  un  seminari

d’actualització i debat. És un seminari d’aprofundiment i millora de la funció

docent a partir  de la  revisió  i  discussió  del  treball  per  competències  en

l’àrea d’Educació Física a l’educació primària i secundària.

Aquest Seminari segueix la voluntat de la CEEF d’oferir de forma continuada

espais de formació als mestres i professors, tant en fases de formació inicial

com de formació permanent.

Documentació: 

Tríptic: 
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E1.2. Presentació “Fòrmula Barça” i xerrada “Model de joc de l'equip del FC Barcelona
de Futbol”  

Nom: 
Presentació “Fòrmula Barça” i xerrada “Model de joc de l'equip del

FC Barcelona de Futbol”

Ponents: 
Sr. Ricard Torquemada. Periodista de Catalunya Ràdio i membre

de "La transmissió d'en Puyal".

Tipus: Jornada, Conferència

Data: 20/04/12

Durada: 2 hores. De 21 a 23 hores 

Tipus participació: Coorganitzadora 

Coorganitzadors: Ajuntament de Banyoles  

Participants UdG: 5

Participants 
Externs: 

15

Enquestes: No

Justificació: 

La necessitat i voluntat de la CEEF d’estar atenta als esdeveniments

de l’actualitat esportiva ens porten a incloure activitats formatives

de caire divulgatiu sobre aspectes de gran impacte social.  En els

darrers anys, el canvi experimentat per l’equip del FC Barcelona pel

que fa a la forma de joc i als resultats obtinguts representen una

bona  oportunitat  per  analitzar  l’evolució  del  joc  d’aquest  equip.

Probablement  un  dels  millors  especialistes  i  analistes  d’aquesta

realitat futbolística sigui el periodista Ricard Torquemada.

Documentació:

 Cartell
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E1.3. Curs d’Estiu “L'avaluació i la programació de l'Educació Física: aplicacions 
pràctiques”

Nom: Curs d’Estiu “L'avaluació i la programació de l'Educació Física: 
aplicacions pràctiques” 

Professorat: 

Raquel  Font. Dra.  en  Pedagogia.  Llicenciada  en  Educació  Física.

Professora  a  EUSES  –  Centre  Adscrit  a  la  UdG  en  l’assignatura  de

Didàctica i programació de l’ensenyament.

Marc Amat. Llicenciat en Educació Física. Professor de Secundària a

l’IES Caldes de Malavella. Corredor Orientació (categoria Èlit).

Josep Campos. Llicenciat  en  Educació  Física.  Director  de  l’Àrea  de

Docència i Recerca de la Federació Catalana de Tennis. Professor en

assignatures de Didàctica de l’Educació Física i els Esports,de Didàctica

de la Iniciació a l’Esport, i de Tennis a la Facultat de Psicologia,Ciències

de l’Educació i l’Esport Blanquerna-Universitat Ramón Llull.

Jesús Escosa. Professor a EUSES – Centre Adscrit a la UdG. Llicenciat

en Educació Física i  preparador físic (coordinador).

Tipus: Activitat docent. 

Data: 02-07-2012 a 05-07-2012

Durada: 20

Tipus 
participació: 

Organitzadora

Coorganitzadors
: 

Fundació Universitat de Girona:Innovació i Formació 

Col·laboradors: EUSES. Centre Adscrit UdG

Participants 
UdG: 

0

Participants 
Externs: 

0

Enquestes: 
No 

Justificació: 

En el procés d'inscripció del curs s'arriba a 11 inscrits però es decideix

no endegar el curs degut a què el número mínim d'inscrits necessaris

era de 15.  
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E1.4. Entrenament i recuperació de l'entrenament de la triatló 

Nom: Entrenament i recuperació de l'entrenament de la triatló 

Professorat: 

Dr.  Julio  Calleja. professor  de  Fisiologia  de  l’Exercici  de  la

Universitat del País Basc i de la Facultat de Cinesiologia (Zagreb –

Croàcia).  Imparteix  classes  de  màster  i  doctorat  en  quatre

universitats.  Entrenador  superior  d’atletisme  i  natació,  entrena

Clemente Alonso, entre d'altres esportistes.

Tipus: Jornada, Conferència

Data: 16/06/12

Durada: 2 hores. De 20.30 a 22.30 hores

Tipus participació: Organitzadora

Col·laboradors: 
Ajuntament de Banyoles 
Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles  

Participants UdG: 5

Participants 
Externs: 

10

Enquestes: No

Justificació: 

En el  marc de la  Copa del  Món de Triatló que  es va realitzar  a

Banyoles  el  17 de juny,  la  Càtedra d'Esport  i  Educació  Física  va

organitzar  una activitat  paral·lela  formativa  sobre "Entrenament i

recuperació en triatló". Aquest fet respon a la voluntat de la CEEF i

de l’Ajuntament de Banyoles de col·laborar en el desenvolupament

d’activitats  formatives  aprofitant  la  realització  d’esdeveniments

esportius de primer nivell a la ciutat.

Documentació: 

Cartells en català, castellà i anglès:
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E1.5. Seminari de tardor: “Educació Física, Esport i Integració Social” 

Nom: Seminari de tardor: “Educació Física, Esport i Integració Social” 

Professorat: 

Dr.  Chris  Kennet. director  del  Undergraduate  Business  School,  La

Salle  (Universitat  Ramon  Llull)  i  investigador  col·laborador  del  CEO

(UAB). Doctor en la gestió d’exclusió social i l’esport per Universitat de

Lougborough. 

Dr. Ignasi Vila.  professor de la Universitat de Girona. Catedràtic de

Psicologia Evolutiva i de l' Educació. 

Dra.  Glòria  Rovira. professora  de  l’EUSES  (Universitat  de  Girona),

llicenciada en Ciències de l’Activitat  Física  i  l’Esport  i  doctora per la

Universitat de Lleida. 

Tipus: Seminari, Jornada, Conferència

Data: 5, 19 i 26-11-2012

Durada: 6

Tipus 
participació: 

Organitzadora 

Col·laboradors: 

Ajuntament  de  Banyoles,  Diputació  de  Girona,  Càtedra  d’Estudis

Olímpics, Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, Consell Esportiu del

Pla de l’Estany, IES Pere Alsius. 

Participants 
Externs: 

30

Participants 
UdG: 

15

Enquestes: No 

Justificació: 

En uns moments socials complexos i en el marc d’una societat incerta,

canviant i a voltes imprevisible, què podem fer per evitar o minimitzar

els riscos d’exclusió  social?  Poden l’activitat  física  i  l’esport ajudar  a

assolir aquest objectiu tan desitjable? I, si és així, què cal revisar i com

caldria  plantejar-se  aquestes  activitats  per  tal  d’avançar  en aquesta

direcció? Aquest és, fonamentalment,  el punt de partida del cicle de

conferències que presentem a continuació. La finalitat no és cap altra

que reflexionar i discutir, en la teoria i en la pràctica, sobre el paper de

les institucions i de les persones que treballen a diari en benefici d’una

societat més justa i solidària. I, en el camp que ens ocupa, analitzar i

valorar  les  possibilitats  de l’activitat  física  i  de  l’esport  com a mitjà

privilegiat d’intervenció.
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Documentació: 

E1.6. Jornada de formació “Millora tècnico – tàctica de jugadors d'handbol” 

Nom: Millora tècnico – tàctica de jugadors d'handbol 

Professorat/ponent:
Sr. Jordi Ribera. Seleccionador de Brasil d'handbol i ex-

entrenador de l'Ademar León de la lliga ASOBAL. 

Tipus: Jornada, Conferència

Data: 7/1/12. 10.30 a 13.30 hores 

Durada: 4

Tipus participació: Organització   

Coorganitzadors: 
Club Handbol Banyoles. Col·laboradors: Ajuntament de Banyoles i

Federació Catalana d'handbol

Participants UdG: 0

Participants 
Externs: 

32

Enquestes: No

Justificació:
Clínics d'Handbol realitzats durant el període vacacional de nadal

juntament amb el Clínic d'handbol de Bordils (memòria 2011). 

Documentació: 

8



Memòria Càtedra d’Esport i Educació Física Universitat de Girona 2012

E1.7. L'hàbit saludable de l'esport: unes reflexions

Nom: L'hàbit saludable de l'esport: unes reflexions 

Professorat/ponent: Dr. Ricard Pruna. Metge del FC Barcelona de futbol 

Tipus: Seminari, Jornada, Conferència

Data: 23/11/12. 19.30 a 21.30 hores 

Durada: 2

Tipus participació: Col·laboració  

Organitzadors: 
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural; Espai del

Metge i de la Salut Rural; Col·legi Oficial de Metges de Girona 

Participants UdG: 5

Participants 
Externs: 

85

Enquestes: No

Justificació:

Conferència en el marc del Cicle de conferències de Salut i Societat

que s'està realitzant durant el  curs acadèmic 2012-13 des de la

Càtedra  Martí  Casals.  És  la  primera  col·laboració  d’ambdues

Càtedres i posa de relleu la voluntat de treballar conjuntament en

el futur.

Documentació: 
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Apartat E2: Altres 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: COPLEFC 

Institució: Associació de Professors i Llicenciats d’Educació Física

Tipus 
Col·laboració: 

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

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

Nom: CLUB NATACIÓ BANYOLES 

Institució: Club Esportiu

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió als socis i a la base de dades del club

Cessió gratuïta d'instal·lacions esportives

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

Nom: CÀTEDRA D’ESTUDIS OLÍMPICS 

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió a les institucions i base de dades relacionades a la CEO. 

Informació de la CEEF UdG al web: www.ceo.es  
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Nom: CÀTEDRA D’IMMIGRACIÓ, DRETAS I CIUTADANIA

Institució: Càtedra de la Universitat de Girona

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió a les institucions i base de dades relacionades a la Càtedra 

Nom: CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY

Institució: Consell Esportiu

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing

Nom: CLUB HANDBOL BANYOLES 

Institució: Club Esportiu

Tipus 
Col·laboració: 

Coorganitació d'activitat formativa

Nom: DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA

Institució: Generalitat de Catalunya

Tipus 
Col·laboració: Difusió i mailing als educadors socials de les comarques gironines

Nom: DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. Serveis Territorials

Institució: Generalitat de Catalunya

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing als mestres de primària i secundària

Nom: DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES UdG  

Institució: Universitat de Girona

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing als estudiants de magisteri d’Educació Física
Aportació  econòmica  per  la  coedició  de  la  Revista  Movimiento
Humano – Human Movement
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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 conveni pel pla de formació 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 pels cursos d'estiu
Difusió en els alumnes i professorat de l'Euses

Nom: FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE LA UdG 

Institució: Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració: 

Aportació de professorat al Seminari de tardor 
Difusió a alumnes i professorat de psicologia

Nom: FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Institució: Federació Esportiva 

Tipus 
Col·laboració: 

Difusió i mailing 
Informació de l'activitat de la ceef al web: www.fchandbol.com   
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Nom: FUNDACIÓ UdG: INNOVACIÓ I FORMACIÓ

Institució: Fundació privada

Tipus 
Col·laboració: 

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

Nom: NIS PERE ALSIUS 

Institució: Institut de secundària 

Tipus 
Col·laboració: 

Cessió gratuïta d'espai (aules) i material

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

Institució: Consell Comarcal 

Tipus 
Col·laboració: Difusió i mailing

Nom: SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

Institució: Generalitat de Catalunya

Tipus 
Col·laboració: 

Cessió gratuïta d'espais (sales) i de personal docent. 
Difusió i mailing a la base de dades pròpia. 
Suport institucional en la presentació d'actes. 
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Apartat E3: Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors 

E3.1 Llibres i publicacions electròniques

Tipus
publicacions: 

Revista i publicació electrònica

Autor/s: 

Director:
Joaquim Reverter Macià. Departament de Didàctiques Específiques. 
Universitat de Lleida

Subdirecció:

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

Títol de la
revista: 

MOVIMIENTO HUMANO. HUMAN MOVEMENT.   

Editorial: 
Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Lleida 
Càtedra d'Esport i Educació Física. Universitat de Girona 
Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Girona 

ISBN: ISNN 2014-3060

Comentaris: Número 3. Indexada a: Latindex, DICE, Resh, Carhusplus+, Sumaris 
CBUC 
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Tipus
publicacions: 

Revista i publicació electrònica

Autor/s: 

Director:
Joaquim Reverter Macià. Departament de Didàctiques Específiques. 
Universitat de Lleida

Subdirecció:

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

Títol de la
revista: 

MOVIMIENTO HUMANO. HUMAN MOVEMENT.   

Editorial: 
Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Lleida 
Càtedra d'Esport i Educació Física. Universitat de Girona
Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Girona 

ISBN: ISNN 2014-3060

Comentaris: Número 4. Indexada a: Latindex, DICE, Resh, Carhusplus+, Sumaris CBUC

E3.2 Actes a Congressos   

Tipus 
publicacions: 

Pòster. Proceedings del Congrés 

Nom del 
congrés o 
jornada: 

7ème Bienalle de l'Association pour la Recherche en Intervention en 
Sport (ARIS) 

Data i lloc de 
celebració: 

Amiens (França). Maig 2012

Nom de la 
publicació: 

López-Ros, V.; Llobet, B. & Comino, J. (2012) (in press) PATTERNS OF 
JOINT ACTIVITY AND SEMIOTIC DEVICES IN TEACHING SPORTS. A 
CASE STUDY    

Data: 24/05/12

Comentaris: 

Congrés  Internacional,  especialment  de  l’àmbit  francòfon,  amb
presència de ponents i investigadors francesos, belgues, holandesos,
alemanys  i  canadencs especialment.  Actes del  Congrés pendents de
publicació.

http://aris-intervention-sport.org/
http://aris-intervention-sport.org/


Tipus 
publicacions: 

Comunicació. Proceedings del Congrés 

Nom del 
congrés o 
jornada: 

XIII Congreso Nacional y I Foro de Psicología de la Actividad Física y el
Deporte

Data i lloc de 
celebració: 

Múrcia. Març 2012.

Nom de la 
publicació: 

Latinjak, A. & López-Ros, V. (2012) UN MODELO TRIDIMENSIONAL DE
LOS ESTADOS AFECTIVOS DE LOS CONCEPTOS EMOCIONALES

Data: 23, 24, 25/03/2012

Comentaris: 
Congrés de referència a l’estat espanyol en l’àmbit de la psicologia de
l’esport.
Actes del Congrés pendents de publicació.



Tipus 
publicacions: 

Comunicació. Proceedings del Congrés 

Nom del 
congrés o 
jornada: 

5th International Conference in Teaching Games for Understanding

Data i lloc de 
celebració: 

University of Loughborough. Loughborough (England). Juliol 2012.

Nom de la 
publicació: 

Llobet, B.; López-Ros, V.; Barrera-Gómez, J. & Comino, J. (2012) (in
press)  THE ASSESSMENT  OF ATTACKING PERFORMANCE IN RUGBY
UNION

Data: 14, 15, 16/07/2012

Comentaris: 

Congrés d’abast mundial sobre l’ensenyament i aprenentatge esportiu.
Presència  de  ponents  i  investigadors  d’arreu  del  món,  especialmet
provinents de l'àmbit anglosaxó.
Actes del Congrés pendents de publicació.



Apartat E4: Convenis 

Institucions 
participants: 

Diputació de Girona 

Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG

Breu descripció
del propòsit 
del conveni: 

Col·laboració econòmica en el pla d’activitats anual de la Càtedra 
d’Esport i Educació Física UdG 

Data de 
signatura: 

Pendent de signatura de conveni marc al 2013

Abast 
temporal: 

1/1/2012 al 31/12/2012  

Aporta 
Finançament 
extern

2.000 €  

Documents 
annexos: 

L'aportació econòmica ha sigut mitjançant facturació directa amb les 
activitats de la CEEF UdG.



Apartat E5: Ressò extern

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 06/11/12

Títol de l'article
o escrit: 

Chris Kennett inaugura el Seminari de Tardor amb 50 inscrits 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiude
noticies/tabid/6577/p/27521/language/ca-ES/Default.aspx  

Mitjà: www.radiobanyoles.cat 

Data: 06/11/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Uns 50 assistents han participat en el seminari d’educació i integració a 
l’institut Pere Alsius

Autor: Ràdio Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?
id=9141&t=Uns+50+assistents+han+participat+en+el+seminari+
d%E2%80%99educaci%C3%B3+i+integraci%C3%B3+a+l
%E2%80%99institut+Pere+Alsius 

Mitjà: Catalunya Ràdio. Delegació Territorial  

Data: 02/11/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Entrevista a Víctor López, director de la CEEF UdG en motiu del Seminari 
d’Educació Física, Esport i Integració Social 

Autor: Tomàs Yebra 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: www.catradio.cat/girona 

http://www.catradio.cat/girona
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=9141&t=Uns+50+assistents+han+participat+en+el+seminari+d%E2%80%99educaci%C3%B3+i+integraci%C3%B3+a+l%E2%80%99institut+Pere+Alsius
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=9141&t=Uns+50+assistents+han+participat+en+el+seminari+d%E2%80%99educaci%C3%B3+i+integraci%C3%B3+a+l%E2%80%99institut+Pere+Alsius
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=9141&t=Uns+50+assistents+han+participat+en+el+seminari+d%E2%80%99educaci%C3%B3+i+integraci%C3%B3+a+l%E2%80%99institut+Pere+Alsius
http://www.radiobanyoles.cat/
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27521/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27521/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27521/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/


Mitjà: www.blocs.banyoles.cat/educacio  

Data: 25/10/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Uns 50 assistents han participat en el seminari d’educació i integració a 
l’institut Pere Alsius

Autor: Blog d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://blocs.banyoles.cat/educacio/Inici/tabid/133/EntryId/321/
-Educacio-fisica-esport-i-integracio-social-el-tema-del-Seminari-
de-Tardor-organitzat-per-la-Catedra-dEsport-i-Educacio-Fisica.aspx

Mitjà: www.olympicstudies.uab.es 

Data: 

Títol de l'article
o escrit: 

Kennett, Chris (2012). "Esport multicultural. Polítiques per a una nova 
realitat esportiva", Seminari de tardor Educació Física, Esport i Integració 
Social

Autor: Centre d’Estudis Olímpics  - Universitat Autònoma de Barcelona

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://olympicstudies.uab.es/ceo_uab_congressos.asp?
id_seccion=3&id_sub=10&tab=2  

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 23/10/12

Títol de l'article
o escrit: 

La Càtedra d'Esport enfoca el Seminari de Tardor "Educació Física, Esport i 
Integració Social" a una realitat social complexe 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiude
noticies/tabid/6577/p/27316/language/ca-ES/Default.aspx  

http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27316/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27316/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27316/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/27316/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://olympicstudies.uab.es/ceo_uab_congressos.asp?id_seccion=3&id_sub=10&tab=2
http://olympicstudies.uab.es/ceo_uab_congressos.asp?id_seccion=3&id_sub=10&tab=2
http://www.olympicstudies.uab.es/
http://blocs.banyoles.cat/educacio/Inici/tabid/133/EntryId/321/-Educacio-fisica-esport-i-integracio-social-el-tema-del-Seminari-de-Tardor-organitzat-per-la-Catedra-dEsport-i-Educacio-Fisica.aspx
http://blocs.banyoles.cat/educacio/Inici/tabid/133/EntryId/321/-Educacio-fisica-esport-i-integracio-social-el-tema-del-Seminari-de-Tardor-organitzat-per-la-Catedra-dEsport-i-Educacio-Fisica.aspx
http://blocs.banyoles.cat/educacio/Inici/tabid/133/EntryId/321/-Educacio-fisica-esport-i-integracio-social-el-tema-del-Seminari-de-Tardor-organitzat-per-la-Catedra-dEsport-i-Educacio-Fisica.aspx
http://www.blocs.banyoles.cat/educacio


Mitjà: www.cebanyoles.cat 

Data: 17/06/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Julio Calleja participa a la Càtedra d’Esport i Educació de la UdG

Autor: Consorci Esportiu del Pla de l’Estany 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 

http://www.cebanyoles.cat/Competicio/Triatlo2012/Not
%C3%ADcies/tabid/184/articleType/ArticleView/articleId/581/la
nguage/ca-ES/Julio-Calleja-participa-a-la-Catedra-dEsport-i-
Eduacio-de-la-UdG.aspx 

Mitjà: www.cebanyoles.cat 

Data: 10/06/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

La Càtedra d’Esports de la UDG amb la Copa del Món de Triatló

Autor: Consorci Esportiu del Pla de l’Estany 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.cebanyoles.cat/Portals/0/TRIATHLON_PROGRAMA_CA
T.pdf 

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 01/06/12

Títol de l'article
o escrit: 

Jornada sobre "Entrenament i recuperació en triatló" com a preludi de la 
Copa del Món 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiude
noticies/tabid/6577/p/25354/language/ca-ES/Default.aspx 

http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/25354/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/25354/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/25354/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/25354/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://www.cebanyoles.cat/Portals/0/TRIATHLON_PROGRAMA_CAT.pdf
http://www.cebanyoles.cat/Portals/0/TRIATHLON_PROGRAMA_CAT.pdf
http://www.cebanyoles.cat/Portals/0/TRIATHLON_PROGRAMA_CAT.pdf
http://www.cebanyoles.cat/
http://www.cebanyoles.cat/Competicio/Triatlo2012/Not%C3%ADcies/tabid/184/articleType/ArticleView/articleId/581/language/ca-ES/Julio-Calleja-participa-a-la-Catedra-dEsport-i-Eduacio-de-la-UdG.aspx
http://www.cebanyoles.cat/Competicio/Triatlo2012/Not%C3%ADcies/tabid/184/articleType/ArticleView/articleId/581/language/ca-ES/Julio-Calleja-participa-a-la-Catedra-dEsport-i-Eduacio-de-la-UdG.aspx
http://www.cebanyoles.cat/Competicio/Triatlo2012/Not%C3%ADcies/tabid/184/articleType/ArticleView/articleId/581/language/ca-ES/Julio-Calleja-participa-a-la-Catedra-dEsport-i-Eduacio-de-la-UdG.aspx
http://www.cebanyoles.cat/Competicio/Triatlo2012/Not%C3%ADcies/tabid/184/articleType/ArticleView/articleId/581/language/ca-ES/Julio-Calleja-participa-a-la-Catedra-dEsport-i-Eduacio-de-la-UdG.aspx
http://www.cebanyoles.cat/


Mitjà: www.banyoles.cat     

Data: 25/04/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Excel·lent satisfacció dels assistents del Seminari d'Educació Física

Autor: Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.udg.edu/Academia/Noticiesiagenda/Arxiudenoticies/
tabid/17735/p/24649/language/ca-ES/Default.aspx 

Mitjà: www.banyoles.cat     

Data: 11/04/2012 

Títol de l'article
o escrit: 

Seminari d'Educació Física (20 i 21 d'abril) i xerrada "Fòrmula Barça" (20 
d'abril) a Banyoles 

Autor: Ajuntament de Banyoles

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.banyoles.cat/controller.php?
p_action=show_page&pagina_id=6&inst_id=917627 

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 29/3/12

Títol de l'article
o escrit: 

Ja estan obertes les inscripcions al Seminari "EDUCACIÓ FÍSICA A 
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: EL DESENVOLUPAMENT DE LES 
COMPETÈNCIES" 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiude
noticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx 

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 29/03/12

Títol de l'article 
o escrit: 

Presentació del llibre FÒRMULA BARÇA i xerrada "Model de joc de l'equip 
del FC Barcelona de Futbol" 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiud

http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24356/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24356/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24356/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24308/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://www.banyoles.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=6&inst_id=917627
http://www.banyoles.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=6&inst_id=917627
http://www.fchandbol.cat/
http://www.udg.edu/Academia/Noticiesiagenda/Arxiudenoticies/tabid/17735/p/24649/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Academia/Noticiesiagenda/Arxiudenoticies/tabid/17735/p/24649/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.fchandbol.cat/


enoticies/tabid/6577/p/24356/language/ca-ES/Default.aspx 

Mitjà: www.udg.edu   

Data: 10/01/12

Títol de l'article 
o escrit: 

70 Assistents als Clínics de Nadal i Reis amb Jordi Ribera 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiud
enoticies/tabid/6577/p/22794/language/ca-ES/Default.aspx 

http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22794/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22794/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22794/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/24356/language/ca-ES/Default.aspx


Mitjà: www.udg.edu   

Data: 2/01/12

Títol de l'article 
o escrit: 

Jornada de Millora tècnico tàctica de jugadors d'handbol 

Autor: Càtedra d'Esport i Educació Física UdG 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: 
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiude
noticies/tabid/6577/p/22749/language/ca-ES/Default.aspx 

Mitjà: www.fchandbol.cat    

Data: 2/01/12

Títol de l'article 
o escrit: 

Formació d’handbol a Banyoles amb Jordi Ribera

Autor: Federació Catalana d’Handbol 

Tipus ressò: Premsa escrita 

Documents: http://www.fchandbol.cat/publico/vernoticia.asp?idnoticia=2373 

 

http://www.fchandbol.cat/publico/vernoticia.asp?idnoticia=2373
http://www.fchandbol.cat/
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22749/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22749/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/EsportiEdFisica/Activitats/Arxiudenoticies/tabid/6577/p/22749/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
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Apartat E7: Pla d'actuació. Càtedra d’Esport i Educació Física 2013

PROJECTE D’ACTIVITATS 2013

Pla d'actuació. Càtedra d’Esport i Educació Física 2013

Objectius estratègics

Presentem els objectius estratègics prioritaris de la CEEF, revisats i actualitzats:

1.- Anàlisi i millora d’aspectes organitzatius i estructurals per tal de fer més visible la Càtedra

a nivell català, espanyol i internacional.

2.-  Impulsar  la  recerca  i  la  transferència  del  coneixement,  especialment  mitjançant

l’organització d’actes, la publicació de recerques i la participació en esdeveniments científics

(Congressos, jornades, etc.). 

3.- Desenvolupament d’activitats  científiques d’alta  qualitat  pròpies i  en col·laboració  amb

institucions  de  reconegut  prestigi  en  l’àmbit  nacional,  estatal  i  especialment  en  l’àmbit

internacional.

4.- Desenvolupament d’activitats formatives de caràcter més genèric i divulgatiu, pròpies i en

col·laboració amb institucions locals, nacionals i estatals.

5.- Establiment d’acords i de col·laboracions institucionals que ajudin al desenvolupament de

la  recerca  i  de  la  formació  amb  institucions  catalanes,  espanyoles  i  internacionals

(especialment europees).
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PLA D’ACTIVITATS 2013

Per  tal  de  continuar  desenvolupant  paulatinament  els  objectius  esmentats,  i  partint  dels

nivells d’assoliment dels anys anteriors, es presenta a continuació el PLA D’ACTIVITATS per

l’any 2013. El desenvolupament d’aquests objectius manté nivells d’intervenció diferenciats

atès que el seu assoliment no és homogeni ni estandaritzat. 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF.

 Anàlisi i desenvolupament de les millores estructurals de la CEEF:

L’anàlisi interna més sistemàtica va començar el 2010 i els primers canvis organitzatius

rellevants es varen dur a terme a partir de l’any 2011. Durant el 2012 s’ha aprofundit

en alguns  d’aquests  canvis.  El  més destacat,  seguint  el  pla  d’activitats  previst  del

2012, ha sigut la creació d’un nucli estable de col·laboradors diferenciats per àrees.

Aquests col·laboradors són: Dr. Ricard Pradas, Dr. Alex T. Latinjak, Sr. Jesús Escosa,

Sr. Bernat Llobet i Sr. Joel Comino. La distribució de les àrees d’assessorament són:

àrea de formació (que inclou els cursos d’estiu, seminaris i altres aspectes formatius),

àrea de recerca (que inclou la  revista  Movimiento  Humano-Human Movement,  i  la

producció i difusió de la recerca), i l’àrea de suport.

Un cop constituït aquest primer nucli de col·laboradors i el sistema d’organització i de

funcionament del mateix (reunions, periodicitat de les reunions, sistemes d’avaluació

de les diferents àrees, etc.), durant el 2013 es pretén ampliar el Consell Assessor a un

segon nivell  incorporant representants  de les institucions  que tenen una incidència

directa en el funcionament i el desenvolupament de les activitats de la CEEF, així com

destacats membres de la comunitat científica i acadèmica. 

 Manteniment i actualització de la web:

Durant el 2012 s’han dut a terme un seguit de millores i de novetats en el sistema de

producció i de difusió de la CEEF a través de la web. Entre ells, la incorporació de la

CEEF  a  les  noves  “xarxes  socials”,  fet  que  ha  permès  augmentar  notablement  la

capacitat de difusió i de comunicació de les activitats i accions de la CEEF. Atesa la

dinàmica actual, durant el 2013 es mantenen les accions i activitats dirigides a:

1. Ordenació i ampliació dels continguts relacionats fonamentalment

amb:

1. Documentació científica de les diferents activitats.

2. Distribució dels continguts.

2. Millora de la Web i internacionalització dels continguts segons les

característiques específiques de les diferents activitats. 
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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: 

Durant el 2012, els aspectes relatius al fons documental de la Biblioteca Municipal de

Banyoles han estat poc atesos degut a d’altres prioritats i esdeveniments. Durant el

2013 recuperem aquest objectiu d’organitzar i ampliar el fons documental, així com

l’establiment d’un catàleg a la web.

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

 Coedició del llibre, amb l’editorial Horsori: López-Ros, V.; Pradas, R. & Font, R. (2013)

Educación Física en Primaria: Desarrollo curricular y estrategias de innovación docente.

Barcelona: Horsori/CEEF. Per diferents motius vinculats a l’editorial i aliens a la CEEF,

l’edició d’aquest llibre s’ha posposat a aquest any 2013. Aquest fet ha comportat, així

mateix, que els autors hagin hagut de revisar i  modificar els seus capítols i que el

procés es demorés. Finalment, hi ha un acord per tal que el llibre es publiqui en el

segon semestre del 2013.

 

 Coedició del llibre, López-Ros, V.; Gréhaigne, J-F. & Araújo, D. (2013) La acción tàctica

deportiva.  Perspectivas  de  anàlisis  y  consideraciones  para  el  aprendizaje. La

complexitat  d’editar  un  llibre  en  castellà  amb  autors  de  caràcter  internacional

(traduccions,  revisions  de  les  traduccions,  etc.)  i  de  primer  nivell,  provinents  de

diferents universitats (U. Politècnica de Lisboa, U. Paris XII, U. Franche-Compté, U.

Autònoma de Madrid  i  U.  de Girona),  ha fet  que l’edició  del  llibre  es retardés.  La

previsió és que el llibre estigui publicat a finals del 2013.

 Edició  del  llibre  corresponent  a  les  conferències  del  III  Seminari  Internacional  de

Tècnica i Tàctica Esportiva: López-Ros, V. & Sargatal Prat, J. (2014) El aprendizaje de

la acción táctica.  Girona: UdG (Diversitas). La previsió és publicar el llibre a principis

del 2014, però pressupostàriament l'edició serà la segona meitat del 2013 i principis

del 2014 i per tant, cal incloure-la en el 2013.
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 Edició digital dels números 5 i 6 de la revista Movimiento Humano- Human Movement,

que edita conjuntament la CEEF amb el Departament de Didàctiques Específiques de la

UdL i  el  Departament de Didàctiques Específiques de la UdG. Aquesta revista està

indexada actualment a Dialnet, Latindex, DICE, Resh, Sumaris CBUC i a Carhus plus

2012. Continuant amb les activitats endegades durant el 2012, la previsió pel 2013 és

que la revista es pugui continuar indexant en altres bases de referència, al mateix

temps  que  en  puguem augmentar  la  seva  promoció  mitjançant  les  millores  en  la

distribució i publicació electrònica. De la mateixa manera, durant aquest any hi ha la

previsió de seguir augmentant els estàndards de qualitat de la mateixa a través de les

diferents accions endegades l’any anterior: augment de revisors externs de prestigi

acreditat, augment de la difusió en circuits nacionals i internacionals, augment de les

publicacions derivades d’investigadors internacionals.

2.  - Activitats de recerca, formació i relacions institucionals.

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

 Manteniment de les col·laboracions vigents i anàlisi de possibilitats d’establiment de noves

fórmules  de  col·laboració  amb  algunes  de  les  institucions  amb  les  quals  s’organitzen

activitats conjuntes. Algunes de les fórmules de col·laboració establertes durant el 2012

han  donat  el  resultat  esperat  (vegi’s  l’apartat  de  col·laboradors  institucionals  en  la

memòria  d’activitats  corresponent  al  2012),  mentre  que  d’altres  no  s’han  pogut

materialitzar de la manera plantejada inicialment. En alguns d’aquests casos caldrà buscar

formes de col·laboració operatives, funcionals i estables.

 Establiment  de convenis  de col·laboració  amb institucions  catalanes que,  per  diferents

motius, no es varen finalitzar durant el 2012:

Durant el 2012 s’han mantingut converses, promogudes per la Diputació de Girona, per tal

d’establir un conveni marc de col·laboració entre la CEEF, la Diputació de Girona, el centre

EUSES (adscrit a la UdG), la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i

l’Observatori de l’esport de l’Alt Empordà. En aquests moments, els serveis jurídics de les

diferents institucions estan acabant de revisar el conveni marc per tal que es pugui signar

durant  el  2013.  La  finalitat  bàsica  d’aquest  conveni  marc  és  establir  un  context  de

col·laboració regular entre les diferents institucions i elaborar un mapa bàsic de formació i

de recerca per a tota la província de Girona. Com és lògic, aquesta col·laboració comporta

el desenvolupament conjunt d’un pla d’activitats sense perdre la idiosincràsia específica de

cadascuna  de  les  institucions.  El  desenvolupament  de  cursos  d’estiu,  el  Seminari

Internacional o els cursos de postgrau són un exemple de col·laboració que hem anat fent

les diferents institucions, a les quals ara es vol donar forma legal i estable.
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Més enllà del conveni marc, es preveu la possibilitat d’establir  convenis específics amb

cadascuna. Igualment, es valora la possibilitat d’establir  altres convenis que es puguin

considerar durant el present any 2013. 

 Anàlisi de viabilitat i de col·laboració amb institucions espanyoles i internacionals amb les

quals  ja  es  mantenen  contactes:  IOC  (International  Olympic  Comite),  COE  (Comité

Olímpico Español); així com amb centres de formació i de recerca europeus (Université

Franche-Comté,  Université  Paris  XII,  Universidade  Técnica  de  Lisboa,  Universitat  de

Loughborough,  Universitat  de  Viseu,  etc.).  L’objectiu  d’aquestes  col·laboracions  és

fonamentalment d’intercanvi  i  de relació  acadèmica i  científica,  així  com d’organització

conjunta  d’esdeveniments  formatius  i  de  recerca.  Fruit  de  la  col·laboració  amb  la

Université Franche-Comté i la Universitat Tècnica de Lisboa, hi ha la previsió d’edició del

llibre abans esmentat amb els Drs. J-F. Gréhaigne i D. Araújo. 

Així mateix, per aquest any 2013 es valora la possibilitat d’establir un acord estable amb

el Comité Olímpico Español per tal de crear un CENTRE DE ESTUDIS OLÍMPICS, reconegut

pel COE, a la CEEF. Aquesta fórmula és la definida pel COE, a través de la ACADEMIA

OLÍMPICA,  per  tal  de  difondre,  fer  activitats  i  desenvolupar  recerca  en  el  marc  de

l’olimpisme.  Durant  aquest  any  preveiem  poder  finalitzar  l’anàlisi  i  concretar  les

possibilitats d’aquest projecte.

 Establiment de diferents nivells de col·laboració amb les institucions que col·laboren en

l’organització i difusió de l’activitat de la CEEF a nivell internacional, i a nivell nacional. 

 D’acord amb la voluntat de la UdG, durant el 2012 s’analitzaran i es concretaran fórmules

de col·laboració mantinguda amb d’altres Càtedres de la UdG per l’organització d’activitats

de temàtica transversal o interdisciplinar. 

Durant el 2012 s’han iniciat les col·laboracions amb la Càtedra Martí Casals de Medicina i

Salut en l’àmbit Rural, i amb la Càtedra de Immigració, Drets i Ciutadania. La voluntat de

la  UdG  és  mantenir  i  augmentar  el  desenvolupament  d’accions  coordinades  i  en

col·laboració  amb  diferents  Càtedres  de  la  UdG.  Tal  com ja  manifestàvem en  el  pla

d’activitats  del  2012,  entenem  que  alguns  dels  àmbits  que  poden  ser  especialment

rellevants són els relatius a l’activitat física, l’esport i la salut; immigració i esport; anàlisi

de l’obra de diferents pensadors; l’esport i el desenvolupament social i econòmic; i l’esport

i el turisme, en el marc del nou campus d’excel·lència internacional atorgat a la UdG.

 Anàlisi i establiment d’acords de col·laboració amb instituts de recerca, grups de recerca i

centres docents de la pròpia UdG. En aquest àmbit, cal continuar l’activitat endegada el

2012  i  aprofundir  en  la  col·laboració  amb  diferents  institucions  de  la  UdG  per  tal

d’optimitzar esforços i establir sinèrgies que ens permetin avançar en la producció i difusió

del coneixement.
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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. Aquesta activitat està

parcialment  a  expenses  de  les  convocatòries  i  dels  interessos  propis  del  grups  de

recerca UdG.

 Promoure la recerca en els diferents àmbits, tant en investigadors individuals com en

diferents  grups  mitjançant  la  difusió  d’ajuts  i  de  beques  de  recerca,  així  com en

activitats pròpies de la CEEF.

 Distribució a través de la web de la CEEF de convocatòries de recerca específiques. Ex.

Beca per al foment d'estudis o investigacions relacionats amb l'esport, convocada per

la Fundació Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch. 

 Desenvolupament  de  recerques  en  curs  i  transferència  d’aquest  coneixement

mitjançant publicacions i/o activitats de difusió en format conferència, participació en

congressos, i altre vies de comunicació.

 Participació en Congressos i Jornades científiques.

o Presentació  de  comunicacions  o  de  conferències  per  invitació  en  congressos  i

jornades científiques. La previsió pel 2013 és:

 Comunicacions (2) al 18è European Congress of Sport Sicences. Congrés de

la European College of Sport Sciences (ECSS).  Del 26 al  29 de Juny de

2013. Barcelona (Espanya). En aquests moments les dues comunicacions

presentades estan pendents de confirmació per part del Comité Científic del

Congrés.

 Comunicació  (1)  al  II  Congreso  Internacional  Multidisciplinar  de

Investigación Educativa. 4 i  5 de Juliol  a Tarragona. En aquests moment

estem a l’espera de confirmació per part del Comité Científic del Congrés.

 Col·laboració en la producció i edició d’articles.
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 Publicacions en llibres no propis de la CEEF i en revistes especialitzades.

o Publicació de dos capítols de llibre a: Castejón, F.J.; Giménez, F.J.; Jiménez, F.;

López  Ros,  V.  (coords.)  (2013)  Investigación  en  Formación  Deportiva.  Sevilla:

Wanceulen. Aquest llibre havia de ser publicat al 2012 però per motius aliens a la

voluntat dels coordinadors de l’obra, i estrictament lligats a la crisi econòmica del

sector editorial, han retardat l’aparició de l’obra.

o Publicació en revistes especialitzades.

 En aquests moment estan enviats a revisió els articles: 

 Latinjak, A., López-Ros, V. & Font-Lladó, R. (under review). Un estudio descriptivo de

los conceptos emocionales desde los modelos dimensionales de los estados afectivos.

Estudios de Psicología.

 Latinjak,  A.,  López-Ros,  V.  &  Font-Lladó,  R.  (under  review).  Las  emociones  en el

deporte. Una representación tridimensional. Revista de Psicología del Deporte.

 Articles en procés de finalització i pendents d’enviar:

 Llobet, B.; López-Ros, V.; Barrera-Gómez, J.  & Comino, J.  (work in progress). The

Rugby  Atack  Assessment  Instrument  (RAAI):  Validations  and  preliminary  results.

Journal of Teaching in Physical Education. 

 Altres articles que en aquests moments estan en una fase més preliminar

d’elaboració.

2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ. 

 Jornades i seminaris

 III  Seminari  Internacional  de Tècnica  i  Tàctica  Esportiva:  L'aprenentatge  de

l'acció  tàctica. Organització  i  desenvolupament  del  Seminari  dirigit  a

investigadors/es,  estudiants  i  entrenadors/es  de  l'àmbit  de  l'entrenament

esportiu  en els  esports  col·lectius.  19  i  20  d'abril  de  2013 a  Banyoles.  Els

ponents per aquest  III Seminari  són: Dr. L.M. Ruiz Pérez (U.  Politècnica de

Madrid –INEF), Dr. D. Bouthier (U. de Bordeux), Dr. F.J. Castejón (U. Autònoma

de Madrid), Dr. A. Latinjak (Euses- Universitat de Girona), Dr. M. Montoya (U.

de Barcelona –INEF i tècnic de la Selecció Espanyola d’Handbol), Dr. G. Daza

(U.  de  Barcelona  –INEF),  i  Sr.  P.  Segura  (U.  de  Barcelona  –INEF  i  ex-

responsable de formació del club de futbol del Liverpool, F.C.).
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 Col·laboració en les Trobades de Debat de l'Esport Femení que es realitzaran els

dies 6,  7 i  10 de març de 2013 en motiu del  dia  internacional  de la  Dona

Treballadora (8 de març), i  en el marc de la Jornada de l'Esport Femení de

Girona. El format, seran 2 conferències “Viure l'Esport: beneficis i reptes” amb

Fernando Azocar, psicòleg de l'esport i membre del grup de recerca de la UAB i

“Dona i Esport: Canvis?” amb Susanna Soler, professora de sociologia i història

de l'esport a l'Inefc Barcelona els dies 6 i 7 respectivament. El diumenge 10 de

març es realitzarà una taula rodona sobre “Presència de la dona en els mitjans

de comunicació esportius”.  

 Altres  que  puguin  sorgir  de  la  col·laboració  amb  entitats  i  institucions

relacionades amb la CEEF.

 Cursos d’estiu 

o Activitats físiques en el medi natural a primària i secundària: recursos pràctics

en orientació i bicicleta de muntanya.  Del 1 al 5 de Juliol del 2013 de 16 a 21

hores.  Coordinat  pels  col·laboradors  Ricard  Pradas  i  Jesús  Escosa  i  en

coorganització amb la Fundació Universitat de Girona i amb el centre EUSES,

adscrit a la UdG.

 Conferències i altres activitats formatives

o Conferències  o  activitats  formatives  coincidint  amb  grans  esdeveniments

esportius de la ciutat de Banyoles. Aquest apartat resta pendent del calendari

d’esdeveniments esportius de la ciutat de Banyoles.

o Cicle de conferències de tardor. D’acord amb el que hem esmentat anteriorment

relatiu a la col·laboració entre càtedres de la UdG, es treballa amb la intenció de

que el cicle de conferències de tardor (o una activitat formativa similar) es faci,

igual que en el 2012, conjuntament amb una altra càtedra. S’està pendent de

definir la temàtica i les possibilitats de realització.

o Altres que es considerin en funció del desenvolupament anual d’activitats. 

 Altres activitats de divulgació

o Al llarg del 2013, i  com és habitual,  la Càtedra manté oberta la possibilitat

d’organitzar  i  col·laborar  amb altres activitats  que es considerin  oportunes i

pertinents.
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