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OBJECTIUS

 Analitzar i comprendre els factors que incideixen en la

menor presència de dones en les diferents professions

vinculades a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

 Conèixer i compartir experiències de bones

pràctiques en la promoció de la presència de les

dones en tots els sectors professionals de l’AF, l’EF i

l’esport en les entitats públiques, privades i comercials.

 Desenvolupar estratègies innovadores per incremen-

tar la presència femenina en les professions de

l’activitat física, l’educació física i l‘esport.

 Afavorir l’intercanvi, la reflexió i la transferència de

coneixement entre l’àmbit acadèmic i les diferents

organitzacions esportives i educatives que poden

implementar el canvi per afavorir la igualtat efectiva

entre homes i dones.

A QUI VA DIRIGIT?

 Responsables d’entitats, administracions i empreses del

sector de l’activitat física, l’educació física i l’esport amb

inquietud per la IGUALTAT entre dones i homes.

 Professionals de l’activitat física, l’educació física i l’esport.

 Professorat universitari i personal investigador.

 Estudiants de Grau, Màster i Doctorat.
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PROGRAMA

DIJOUS 28 DE JUNY

14:00 - 15:00 Recollida de documentació

15:00 - 15:30 Inauguració i presentació

15:30 - 16:15 La presència de dones en les professions de l’esport: 

educació, gestió, rendiment i salut

Anna Vilanova (INEFC Barcelona)

16:15 - 17:00 La primera clau del canvi: el paper de l’Educació Física 
i la formació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
(CAFE)

Susanna Soler (INEFC Barcelona)

Pedrona Serra (INEFC Barcelona)

17:00 - 17:30 Pausa

17:30 - 19:00 Comunicacions

DIVENDRES 29 DE JUNY

9:00 - 10:30 Fixing women, fixing men or transforming the 

gendered organizational culture

Annelies Knoppers (Utrech University, Holanda)

Fila 0: Les veus de les dones que presideixen clubs
esportius

Marta Moragas (Universitat Ramon Llull, Barcelona)

10:30 - 11:30 Taller 1 - Quins canvis calen en la meva organització?

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:30 Creating organizational cultures and structures that 

facilitate the retention and progression of a gender 

diverse sport workforce

Leanne Norman (Leeds Becket University, Anglaterra)

Fila 0: On són les dones entrenadores?

Ingrid Hinojosa (INEFC Barcelona)

13:30 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:30 Taller 2 - Com implementar accions de canvi?

Recull de propostes d’intervenció i de futur

16:30 - 17:30 Comunicacions

17:30 - 18:00 Clausura

Hi haurà traducció simultània de l’anglès al castellà



COMUNICACIONS I ESPAI D’INTERCANVI

Per a presentar una comunicació, enviar un resum de 300

paraules, indicant autoria i títol a giseafe@gencat.cat, en

format MS Word (.doc o .docx).

El termini d’enviament de resums finalitza el divendres 1 de

juny de 2018.

Les comunicacions tindran una durada total de 10 minuts.

També es podrà participar i realitzar aportacions en els

espais d’intercanvi i debat previstos en el programa.

INSCRIPCIONS

Per realitzar la inscripció, omplir el següent:

És imprescindible inscriure’s per assistir al Workshop i  

obtenir el certificat d’assistència.

Inscripció gratuïta

UBICACIÓ

Aula Magna 2
INEFC Barcelona
Av. de l’Estadi, 12-22
08038 (Barcelona)

COM ARRIBAR

La parada de metro més propera és Espanya (línies L1 y L3).

Un cop a Plaça Espanya, per arribar a l’INEFC hi ha dues

opcions:

 Caminar 20-30 minuts
 Bus 150

CONTACTE
INEFC Barcelona - GISEAFE - Ingrid Hinojosa | Pau Mateu

Av. de l’Estadi 12-22 | 08038 Barcelona 

(+34) 934 255 445 ext. 207 | giseafe@gencat.cat

FORMULARID’INSCRIPCIÓ
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