PRESENTACIÓ
Les Jornades de l’Associació Catalana de
Psicologia de l’Esport (ACPE) es vénen
celebrant des de l’any 1983, any de la
fundació d’aquesta associació. Fins a l’any
2000 de manera ininterrompuda, i a partir
d’aquell any, de manera bianual.
Enguany, les Jornades estan estructurades
en dues sessions.
La primera jornada girarà al voltant de l’ètica
i les seves implicacions. Es farà una reflexió
sobre la dimensió ètica en l’esport actual, i
les qüestions ètiques dels psicòlegs i
psicòlogues en la pràctica professional.
També s’exposaran experiències de
professionals que treballen en la Psicologia
de l’arbitratge i el judici Esportiu.
La segona jornada serà més diversificada, i
es tractarà la feina psicològica en l’àmbit de
les persones amb discapacitat, la carrera
dual de l’esportista, el rol del psicòleg/loga
en el futbol base, i la incorporació de les
noves tecnologies a l’adherència a l’activitat
física.
Aquestes Jornades pretenen ser també un
punt de trobada per aquells qui treballen,
investiguen o volen mostrar els seus treballs
sobre Psicologia de l’Esport en públic.

ORGANITZACIÓ

Associació Catalana
de Psicologia de l’Esport (ACPE)
COMITÈ ORGANITZADOR I CIENTÍFIC

Jordi Segura
Jaume Martí Mora
Fernando Revillas Ortega
Carles Ventura
Nati Mora
Maria Carbó
Joan Barangé
Marta Eroles

XXVI
JORNADES DE
PSICOLOGIA DE
L’ACTIVITAT
FÍSICA I L’ESPORT

16 i 17 de novembre
de 2018

INEFC Barcelona
Av. de l’Estadi, 12-22
08038 Barcelona

PROGRAMA

POSTERS
•

Divendres 16 de novembre de 2018
16:00

Recollida documentació

16:30

Inauguració

17:00

Conferència. Guillem Turró (filòsof):
“Crítica ètica de l’esport postmodern”.

18:00

Debat. Dilemes ètics en Psicologia
de l’esport. Meritxell Bellatriu
(psicòloga)

•

•

•

19:00

Descans

•

19:30

Taula rodona. Arbitratge i judici
esportiu. Jordi Aliaga (àrbitre ACB),
Esther Cano (jutgessa de gimnàstica),
Àlex Gordillo (psicòleg, INEF), Mar
Rovira (psicòloga)

•

21:30

•

•

S’accepten treballs en català,
espanyol i anglès.
És necessari enviar un resum
(200 paraules) abans del
15/10/18.
http://www.acpe.cat/xxvijornades/presentacio-de-posters
Es confirmarà l’acceptació i
l’horari de col·locació i exposició
oral (5-10’)
Temàtica lliure (relacionada amb la
Psicologia de l’esport)
Format aprox.: 90 x 100 cm.
Es premiarà el millor pòster
Almenys un dels autors han d’inscriure’s
a les Jornades
Es lliurarà diploma acreditatiu

Dissabte 17 de novembre de 2018

11:00
11:30

Taula rodona. Psicologia aplicada a
l’esport adaptat. Elvira Nadal
(psicòloga), Grace Puertas
(psicòloga), Manuela Rodríguez
Marote (Comité Paralímpico Español).
Cafè
Taula rodona. La carrera dual de
l’esportista. Ana Merayo (psicòloga
FCB), Susana Regüela (CAR), Aleix
Heredia (pentatleta i metge)

13:00

Dinar amb pòsters.

15:00

Taller. Noves tecnologies i
adherència a l’activitat física. Jordi
Moreno (Biwel)

16:15

Taula rodona. El rol del psicòleg en
el futbol base. Xevi Marcé (Girona FC),
Caterina Gozzoli (AC Milan)

18:00

Cloenda
Lliurament premi al millor pòster

18:30

Assemblea socis d’ACPE

Quotes:
Ordinària: 60 €
Psicòlegs/es i llicenciats/des en CAFE,
col·legiats/des: 35 €
Esportistes federats/des i tècnics/es
amb llicència: 25 €
Estudiants: 15 € (només 1r o 2n cicle de
Psicologia, INEFC, CAFE, MEF o
similar)
Socis/es ACPE: gratuït
El dinar de dissabte està inclòs en la
quota.

INSTRUCCIONS

Sopar Oficial

INFORMACIÓ
9:30

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

www.acpe.cat
E-mail: secretaria@acpe.cat

LLOC DE REALITZACIÓ
INEFC Barcelona
Av. de l’Estadi, 12-22
08038 Barcelona

Podeu fer la inscripció online a la web
http://www.acpe.cat/xxvijornades/formulari-dinscripcio
Feu l’ingrés de la quantitat corresponent al
C/C ES21 3025 0001 1114 3348 8673
Feu arribar el resguard de l’ingrés, amb el
vostre nom i cognoms, a l’adreça
secretaria@acpe.cat

