
Col·laboracions del COPLEFC amb altres entitats 2012 

 
En el 2012, el COPLEFC ha col·laborat activament en els següents projectes i iniciatives del 
sector de les ciències de l’activitat física i de l’esport: 
 
7è Congrés Europeu de la FIEP i 1r Congrés Català de l’Educació Física i de l’Esport 
 

 
 
Impulsors: FIEP Catalunya. Dr. Enric Sebastiani Obrador. 

 
Al 2012 el FIEP va organitzar el 7è Congrés Europeu de la FIEP i 1r Congrés Català de l’Educació Física i 
de l’Esport del 7 al 9 de juny. Una trobada amb caràcter internacional, de la qual va ser partícip el 
COPLEFC.  
L’organització del Congrés va acabar la trobada tal com va començar, fent servir el símbol emblemàtic de 
la suma i agraint als més de 250 assistents, ponents i moderadors de més de 40 països. 

 
 
Observatori Crític de l’Esport 
 

 
 
Impulsors: Fundació Jaume Bofill i grup de recerca Valors en joc (UAB-INEFC BCN). Dra. Maria Prat. 

 
L’Observatori Crític de l’Esport és un espai de trobada i d’intercanvi entre totes aquelles persones que 
tinguin interès en promoure la capacitat crítica dels nois i noies sobre la gran diversitat de temàtiques que 
tenen a veure amb l’esport i l’activitat física actual a través dels mitjans de comunicació. 
 

 
X Jornades d’Educació i Esport, 18 a 19 d’octubre de 2012 
 

Impulsors: Institut Barcelona Esports- Ajuntament de Barcelona. 
 

La desena edició de les JORNADES D’EDUCACIÓ i ESPORT segueix 
essent l’espai de relació, intercanvi i reflexió sobre l’esport en edat escolar 
dels professionals d’aquests àmbits. 
Aquest any el debat i la reflexió ha girat entorn el paper que tenen o 
tindran l’educació física i l’esport: en la nova política estatal i com a 
resposta a les noves demandes que la societat actual planteja. 
Han incorporat tallers pràctics, que en aquesta edició han permès 
treballar les habilitats socials des de diverses vessants. 
Son unes Jornades que pretenen ser un referent de la formació 
continuada i poder compartir experiències, augmentar el bagatge i 
conèixer i treballar continguts innovadors de la pràctica de l’activitat física. 

  



 


