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JORNADA I: Un canvi de mirada sobre el codi ètic
de l’esport escolar
DIA 31 DE GENER DE 2014 DE 17,30 A 21,30 HORES
JORNADA II: Suggeriments pel canvi de mirada
DIA 14 DE FEBRER DE 2014 DE 17,30 A 21,30 HORES

A LA SALA DE CONVENCIONS DES MERCADAL

ORGANITZAT PER:

INTRODUCCIÓ
A partir de la propera implantació del decret llei del Pla
de l’Activitat Física i Esportiva per a l’edat escolar a les
Illes Balears, i de les corresponents ordres, des del departamento de l’esport escolar del Consell Insular i de la
Fundació per a l’esport Balear, creim convenient iniciar
un programa formatiu de concienciació dirigit als responsables de les activitats esportives en edat escolar, el
qual s’iniciarà amb un cicle de tres Jornades que es duran a terme durant aquest curs 2013-14, com a preàmbul d’un curs de Monitor per a l’esport escolar previst pel
curs següent 2014-15.

OBJECTIUS
•

Concienciar a n’es Tècnics de sa importància dels valors educatius en l’esport escolar

•

Donar eines per a garantir un bon aprenentatge esportiu

•

Transmetre la importància de la Transferència motriu
dels diferents esports.

CONTINGUTS DE LES JORNADES
•

•

Proposta del codi Ètic de l’Esport per a l’Edat
escolar.
Proposta activitats multidisciplinars en les categories menors.

PONENTS 1ª JORNADA
FELIU FUNOLLET QUEIXALÓS
•

Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació.

•

Llicenciat en Educació Física.

•

Professor titular d’Activitats esportives en el medi natural, a l’INEFC de Barcelona.

•

Cap del projecte institucional Fer de la frontera un camí (POCTEFA- Projecte Operatiu de Cooperació Transfronterera España, França i Andorra), a l’INEFC de Barcelona.

•

Professor de l’escola de técnics esportius de la Vall d’Aran (ETEVA).

•

Interessat en aspectes emocionals, aprenentatge i rendiment.

•

Component del Grup d’Investigació Social i Educativa d’Activitat Física i Esport (GISEAFE).

JOSEP JUANEDA MERCADAL
•

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i Esportiva a l’INEFC (Barcelona)

•

Màster en Gestió Esportiva

•

Responsable de l’Esport per a l’Edat Escolar del COnsell Insular de Menorca

•

Col·laborador en diverses investigacions en l’àmbit de l’activitat física i esport

DIRIGIT A PERSONES RELACIONADES
AMB L’ESPORT:
Delegats Federatius
Entrenadors i Tècnics
Pares i Mares
Directius
Àrbitres

BUTLLETA INSCRIPCIÓ
NOM:
LLINATGES:
DNI:
LLOC I DATA NAIXAMENT:
ADREÇA:
POBLACIÓ.
CP:
TELÈFON CONTACTE:
E-MAIL:
ESTUDIS:
PROFESSIÓ:
SIGNATURA:
MENORCA, ……….. DE ……………………., DE 2013
PREU DE LES JORNADES:
Delegats: gratuïts
Entrenadors i tècnics: 10 €
Resta inscrits: 20 €
FORMA DE PAGAMENT
Heu d’adjuntar el full d’inscripció emplenat i el resguard bancari
(número de compte: BMN 04872138792000006454), i fer-los
arribar a un dels dos punts d’informació de la Fundació per a
l’Esport Balear, delegació Menorca, o també per Fax i/o Mail
Fax: 971482677-971368216
mail: mcardona@fundacioesportbalear.es
menorca.esportescolar@gmail.com

