Seminari de tardor

Educació física, esport
i integració social
Dilluns 5, 19 i 26 de novembre
De 19 a 21 hores
Banyoles, IES Pere Alsius (C/ de la Sardana,17 - 17820 Banyoles)
Activitat gratuïta (confirmeu sisplau l’assistència a l’adreça dir.ceef@udg.edu)
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.

Dilluns 5 de novembre

Esport multicultural.
Polítiques per a una nova realitat esportiva
Dr. Chris Kennet, director del Undergraduate Business School, La Salle (Universitat Ramon Llull). Doctor en
gestió d’exclusió social i l’esport per Universitat de Lougborough.

Dilluns 19 de novembre

Esport, educació i integració social
Dr. Ignasi Vila, professor de la Universitat de Girona, catedràtic de Psicologia evolutiva i de l’educació.

Dilluns 26 de novembre

Taller teoricopràctic: L’activitat física, una via
pràctica per a la integració
Dra. Glòria Rovira, professora de l’EUSES (Universitat de Girona), Doctora en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport per la Universitat de Lleida.

Públic destinatari
Mestres i professors d’educació física, educadors socials, tècnics i regidors municipals, entrenadors i
tècnics esportius, membres d’AMPAS, directius de clubs i d’associacions esportives.
Organització:

Hi col·laboren:

Centre d’Estudis Olímpics
Universitat Autònoma de Barcelona

