II SEMINARI D’EDUCACIÓ I OLIMPISME:
ESPORT, GÈNERE I EDUCACIÓ
www.udg.edu/ceo18seminarieducaciolimpisme
Descobreix els inicis i l'actualitat esportiva de la dona
en

l'esport

olímpic.

Un

seminari

per

discutir

el

tractament educatiu i mediàtic del gènere en l'esport.
Banyoles. Dissabte, 17 de novembre de 2018
Sala d'Actes de l'Ajuntament de Banyoles (Pg. Indústria,25)

Presentació
La finalitat del centre d’estudis olímpics de la Universitat de Girona és difondre, formar i
investigar al voltant de l’olimpisme, concretament la influència dels seus valors en
l’àmbit educatiu. Rere aquest propòsit, el Seminari d'Educació i Olimpisme neix amb
l’objectiu de submergir-se en l’estudi de l’esport al servei del desenvolupament
harmònic de l’ésser humà. Acostar-nos a la vertadera doctrina olímpica ens permetrà
conèixer l’essència dels seus valors i, alhora, ens aportarà recursos per a la seva
aplicació educativa.
En aquesta segona edició, el II Seminari d’Educació i Olimpisme girarà al voltant
del gènere i la educació, amb l’objectiu de reflexionar sobre la figura femenina a
l'esport. Es tractarà el paper de la dona al llarg de la història de l’olimpisme, la seva
influència en la lluita per a la igualtat, el tracte informatiu actual de l’esport femení, i
aplicacions didàctiques per l'aula. En la taula rodona d'esportistes olímpics femenins i
masculins es vol conèixer l'experiència personal, dificultats i èxits de les trajectòries
esportives i les vivències olímpiques.
Dirigit a...
El principal públic destinatari són mestres, professors i estudiants d'educació física,
filosofia i història contemporània. Atès que el nostre objecte d'estudi es mou
contínuament entre la recerca científica i el desenvolupament pràctic, el Seminari està
obert a tota persona que pugui tenir interès en l'Olimpisme i els seus valors culturals,
com poden ser pedagogs i professionals vinculats a l'àmbit esportiu, universitari i
polític.
Inscripcions
Inscripció gratuïta – places limitades.
Formulari d'inscripció: https://goo.gl/WoCQq9
Més informació: www.udg.edu/ceef @ dir.ceef@udg.edu
Twitter: @udgceef Hastag: #IISEO18
El format del Seminari permet assistir durant tota la jornada o en conferències puntuals
segons interès i perfil de l’assistent.

Programa. Sala d'Actes de l'Ajuntament de Banyoles
9.00 h Benvinguda i recollida de material
9.30 h Acte d’inauguració del Seminari
10.00 h. Acte de cessió del fons bibliogràfic olímpic del Sr. Pedro Palacios, cap de
premsa dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.
10.30 h Conferència inaugural «Teodosio I el Grande y los Juegos de Olimpia»

D.

Conrado Durántez
11.30 h Pausa – cafè
12.00 h Conferència «La dona i l'esport olímpic a través de la figura de Lili Álvarez».
Dra. Maria Eugenia Martínez
13.30 h Dinar
16.00 h Taula rodona i debat: «Ser dona i esportista olímpica»
Esportistes olímpics: Sra. Sònia Lafuente, Sra. Teresa Mas de Xaxars i Sr.
David Cal. Moderadora: Sra. Olga Praderas
17.15 h Pausa – cafè
17.30 h Lliurament dels premis del concurs Culturesporitza’t
18.00 h Conferència «”Jugar com una nena”, i per què no?». Dra. Susanna Soler
19.15 h Conferència «Tractament informatiu de l’esport femení en els Jocs Olímpics».
Dr. Miguel Ángel Barbero
20.30 h Cloenda i finalització del Seminari

Ponents

D. Conrado Durántez. President de l'Acadèmia Olímpica Espanyola, president
d'honor

del

Comitè

Internacional

Pierre

de

Coubertin

i

president

de

l'Associació d'Acadèmies Olímpiques Iberoamericanes. Membre de la comissió
de cultura del Comitè Olímpic Internacional, és doctor en història i dedicat a la
difusió de l'Olimpisme.
Dra.

Maria

Eugenia

Martínez.

Doctora

en

Història.

Professora de la Facultat de Formació del Professorat i Educació de la
Universitat Autònoma de Madrid. Directora del Centre d'Estudis Olímpics –
Universitat Autònoma de Madrid.
Dra. Susanna Soler. Doctora en Educació Física. Professora de l'INEFC Barcelona
en assignatures com «Accions pel canvi: Multiculturalitat i gènere en l'EF i
l'Esport». Col·laboradora de diferents organismes per la promoció de la
igualtat de gènere en l'esport.
Dr. Miguel Ángel Barbero. Doctor en Periodisme. Professor de la Universitat
Carlos III de Madrid. Especialista en Periodisme Esportiu, present en gran
cites internacionals, com Jocs Olímpics i Paralímpics, analitzant el tractament
de la dona olímpica en els mitjans de comunicació.
Sra. Olga Praderas. Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Impulsora de les
Jornades d'Esport Femení a Girona i membre de la junta de la Federació
Catalana de Bàsquet.
Esportistes olímpics

Sr. Teresa Mas de Xaxars. Esportista olímpica (JJOO d'Atenes 2004) vinculada al
Club Natació Banyoles en la modalitat del rem. Bronze en els Campionats del
Món (2002, 2005 i 2006) i campiona del món sub-23.
Sr. David Cal. Esportista espanyol amb més medalles olímpiques, competia en
piragüisme d'aigües tranquil·les (Or i plata als JJOO d'Atenes 2004, dos plates
a Pequín 2008 i una plata a Londres 2012). Campió olímpic a Atenes 2004 i
campió mundial el 2007.
Sra. Sònia Lafuente. Esportista olímpica (JJOO de Vancouver 2010) en patinatge
artístic. Primera patinadora en aconseguir una medalla en el Grand Prix Júnior
i 7a al Campionat Europeu de 2013.

