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La constant evolució tecnològica de la societat actual ha
nodrit el món de l’activitat física, l’esport i l’educació, de
nombrosos recursos funcionals i pedagògics per a la millora
de les seves prestacions. Davant aquest progrés vertiginós,
els professionals de àmbit esportiu ens troben en lluita constant per trobar la nostra ubicació, sovint desencisats per les
estèrils capacitats d’immigrants digitals.

INSCRIPCIONS
CAL INSCRIURE’S A LA PLANA WEB DE
L’OBSERVATORI DE L’ESPORT DE L’ALT
EMPORDÀ: WWW.OEALTEMPORDA.ORG

Cert és que davant d’aquest context social l’Educació Física
no pot quedar-ne al marge, com còmode i temerari és creure
que la nostra àrea restarà impassible als canvis generacionals de la societat. Nosaltres tenim el gran privilegi de treballar
amb el cos, el moviment, el contacte... però les possibilitats
que ens ofereixen les noves tecnologies són ineludibles.

Organitzen
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TRANSFRONTERER
SOBRE COOPERACIÓ
ESPORTIVA

La gestió del grup, la nostra formació permanent a través dels
entorns personals d’aprenentatge, la gestió de la sessió...són
algunes de les moltes possibilitat que l’era digital ens lliura.
Ara ens toca a nosaltres adaptar-nos als avenços i saber-los
conjuminar amb les virtuts tradicionals de l’activitat física i
l’esport. Ara ens toca a nosaltres Posar-nos al dia!.
Col·laboren
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PROGRAMA
DIVENDRES 5 D’ABRIL DE 2013
16’30

Benvinguda i lliurament de material

17’00

Presentació oficial.
Intervindran: Antoni Guinó, Diputats d’esports Diputació de Girona. Pere Giró, President del OE Alt Empordà i Conseller Comarcal. Marta Felip, alcaldessa de Figueres.
Asier Sarriegi, president de la EURORED del
Deporte/Director General d’Esports de la Diputació Foral de Gipuzkoa. Carles Ramonet,
tècnic d’esports de la Diputació de Girona

17’30

20’00

11’00

13’00

Pausa Café

18’30

3– “Jornada de deporte escolar en el medio
natural y urbano de escolares de Gipuzkoa
y el Departamento de Pirineos Atlánticos”.
A càrrec d’Imanol Fernández de Larrinoa,
responsable de l’àrea d’esport escolar del
Servei d’esports de la Diputació Foral de
Gipuzkoa.

DISSABTE 6 D’ABRIL DE 2013

10’30

16’30

Ponències

2– Què és l’EURORED del Deporte?
A càrrec de Julián Gómez, coordinador
general de l’Eurored.

Tancament sessió

Conferència 1. “Utilització de les TIC en
l’esport escolar. Curs on line de monitoratge
de l’esport escolar”.
A càrrec d’Imanol Fernández de Larrinoa,
responsable de l’àrea d’esport escolar del
servei d’esports de la Diputació Foral de
Gipuzkoa.

15’30

1– La bicicleta de fusta del Brugulat.
A càrrec de Jordi Planella, coordinador del
projecte i professor del IES Josep Brugulat.

Taller teoricopràctic: “Orientació i noves
teconolgies: una oportunitat per aprendre”
Raquel Font Lladó, Doctora en Pedagogia.
Llicenciada en Educació Física. Professora
de Programació de l’Educació Física en el
Grau en CAFE a EUSES, centre adscrit a la
UdG. Marc Amat Muñoz, Llicenciat en Educació Física. Professor d’ESO a l’Institut de
Caldes de Malavella.

09’30

Seminari pràctic 1: “Slackline a l’escola,
una aproximació al treball d’equilibri”.
A càrrec de Julieta Garralda, Llicenciada
en Ciències de l’activitat física i l’esport,
Diplomada en Magisteri d’Educació Física,
experiència en la formació d’activitats de
circ i acrobàcia.

Dinar

Taula rodona
Noves tecnologies aplicades a l’educació
física, oportunitat o amenaça?
Moderador: Aniol Alsina, mestre i llicenciat
en educació física i membre de l’Observatori
de l’Esport de l’Alt Empordà.
Convidats: Carles González Arévalo, Doctor
per la Universitat de Barcelona i professor
del departament d’Educació Física de
l’INEFC de Barcelona. Meritxell Monguillot,
Llicenciada en Educació Física, Màster en
Educació i TIC per la Universitat Oberta de
Catalunya i professora d’Educació Física
a Secundària i Batxillerat. Maria Santos
Llaona, alumne del Grau en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport a EUSESCampus de Salt. Imanol Fernández de
Larrinoa, responsable de l’àrea d’esport
escolar del Servei d’esports de la Diputació
Foral de Gipuzkoa.

4– Seminari d’estudis sobre esport escolar
organitzat per la Comissió d’Esports del
conveni de col·laboració entre la Diputació
Foral de Gipuzkoa i el Conseil General dels
Pirineus Atlàntics.
A càrrec de Julián Gómez, coordinador
general de l’Eurored i membre de la comissió
d’esports Gipuzkoa / Departament dels
Pirineus Atlàntics.
14’00

Conferència 2: “L’Educació Física en el
punt de mira”.
A càrrec de Carles González Arévalo, Doctor
per la Universitat de Barcelona i professor
del departament d’Educació Física de
l’INEFC de Barcelona
Seminari pràctic 2: “TIC i Educació física?
Si, és possible”.
A càrrec de Meritxell Monguillot, Llicenciada
en Educació Física, Màster en Educació i
TIC per la Universitat Oberta de Catalunya i
professora d’Educació Física a Secundària i
Batxillerat.

20’00

Cloenda

