PRESENTACIÓ
Des del moment en què vàrem iniciar les Jornades de la CEEF, la nostra pretensió ha sigut
abordar temes d'especial incidència en l'àmbit esportiu amb l'objectiu de donar resposta a les
inquietuds més rellevants al respecte.
En aquesta ocasió, arribem a la 3ª edició de Seminari Internacional amb una temàtica
rellevant des d'una doble perspectiva, el rendiment esportiu i la iniciació esportiva. Aquest III
Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva vol aprofundir, des d'un enfocament
pràctic i també des d'una perspectiva científica, en un dels temes que ha generat més interès
en els darrers anys: l’acció tàctica i el seu aprenentatge.
La proliferació en els últims temps de treballs, tesis doctorals i publicacions al respecte,
suposen un fet rellevant per debatre i exposar les últimes tendències en aquesta temàtica.

Dr. Víctor López Ros, director de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG

PÚBLIC DESTINATARI
El principal públic destinatari són estudiants predoctorals i postdoctorals i tots els
investigadors i investigadores interessats en aquest camp en l'àmbit català, espanyol i
europeu.
Entenem que l’objecte d’estudi es mou contínuament entre la recerca científica i el
desenvolupament pràctic de l’entrenament esportiu. És per això que el Seminari també està
especialment destinat a entrenadors i professionals dels esports col·lectius. Així com,
qualsevol persona de l’àmbit universitari i professional que pugui estar interessada en
aquest tema.

ORGANITZA

PATROCINA

COL·LABORA

PRE-PROGRAMA
Divendres, 19 Abril 2013

TARDA
17.30 h Lliurament de documentació
18.00 h Acte inaugural
Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles
Dra. Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona
Dr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG

18.30 h Ponència inaugural
L'aprenentatge de l'acció tàctica: perspectives i enfocaments actuals
Dr. Luis Miguel Ruiz Pérez, Universitat Politècnica de Madrid. INEF Madrid (Espanya)

19.45 h Ponència
Aprenentatge implícit i aprenentatge explícit: entre el “fer” i el “comprendre”
Dr. Alex T. Latinjak, EUSES - Universitat de Girona (Espanya)

21.00 h Finalització de la Jornada

Dissabte, 20 Abril 2013

MATÍ
9.30 h Ponència
Investigacions sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de l'acció tàctica: del “sentit” a la
“eficiència” en la iniciació als esports col·lectius
Dr. Daniel Bouthier, Universitat de Bordeus (França)

10.30 h Ponència
Les condicions de la pràctica en l'aprenentatge de l'acció tàctica
Dr. Luis Miguel Ruiz Pérez, Universitat Politècnica de Madrid. INEF Madrid (Espanya)

11.30 h Pausa - cafè

12.00 h Taula rodona
El comportament tàctic: aprenentatge o talent?
Dr. Alex T. Latinjak, EUSES- Universitat de Girona (Espanya)
Dr. Gabriel Daza, Universitat de Barcelona – INEF (Espanya)
Entrenador pendent de confirmar
Lector: Dr. F. Javier Castejón. Universitat Autònoma de Madrid (Espanya)

14.00 h Dinar

TARDA
16.00 h Ponència
La interacció entrenador – esportista en l'aprenentatge de la tàctica
Dr. Manuel Montoya, Universitat de Barcelona – INEF (Espanya). Entrenador ajudant de la
Selecció Espanyola d' Handbol

17.00 h Ponència
El desenvolupament de las competències tàctiques i altres competències en el perfeccionament
del jugador en els esports col·lectius
Dr. Daniel Bouthier, Universitat de Bordeus (França)

18.00 h Pausa - cafè

18.15 h Ponència
Entrenar l'acció tàctica amb esportistes professionals
Entrenador pendent de confirmar

19.30 h Clausura
Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles
Dra. Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona
Dr. Víctor López, director de la Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG

20.00 h Finalització del III Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva.

INFORMACIÓ I SERVEIS
Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG
Mas Riera, 22. 17820 Banyoles. Tel.: 972 58 40 73 – 972 57 64 93
A/e:

dir.ceef@udg.edu / Web: www.udg.edu/ceef

Secretari: Jordi Sargatal Prat
Ajuntament de Banyoles – Àrea d'Esports
Pg. de la Indústria, 25. 17820 Banyoles
Tel. i fax: 972 58 18 48 - 972 58 05 59
A/e:

esports@ajbanyoles.org / Web: www.banyoles.cat

Acreditació personal i certificat d'assistència
Publicació de les VI Jornades de la CEEF

INSCRIPCIONS I FORMA DE PAGAMENT

Web:

www.udg.edu/ceef13seminaritacticaesportiva

Formulari d'inscripció:

http://goo.gl/cIuyY

Per inscriure's, cal emplenar amb majúscules els camps del formulari i s'enviaran les dades a
un fitxer automatitzat. Cal formalitzar la inscripció amb una transferència bancària al número
de compte 2100 8332 24 2300021707 de La Caixa.
*Cal indicar el nom de la persona i el del seminari en què es matricula.
Data màxima d'inscripció: dimarts 16 d'abril de 2013

PREUS
40 € estudiants i membres del COPLEFC (Cal presentar el carnet d'estudiant o fotocòpia
del comprovant de la matrícula vigent).
60 € públic general

