PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA
“ELS HÀBITS ESPORTIUS DELS ESCOLARS DE CATALUNYA”
I D’ALTRES ESTUDIS RELACIONATS
19/06/18 Barcelona
OBJECTIUS
La Secretaria General de l’Esport impulsa un seguit d’actuacions estadístiques
incloses en el marc del Pla Estadístic de Catalunya 2015-2018 relacionades
amb les activitats fisicoesportives. Entre aquestes actuacions, s’ha realitzat
per primera vegada, l'Enquesta sobre la pràctica fisicoesportiva per a
infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys escolaritzats a Catalunya.
En la Jornada presentarem aquest estudi que posa de rellevància els aspectes
importants i determinants de la pràctica esportiva extraescolar (índex de
pràctica, factors que influeixen, motius de pràctica i de no pràctica, tipus de
pràctica, freqüència, motivacions, entre d’altres). Uns índexs de pràctica
esportiva elevats i amb modalitats de pràctica variada, resulten fonamentals
per la salut del sistema esportiu d’un país.
Coneixerem també les dades resultants de la darrera Enquesta de Salut de Catalunya, sobretot pel que fa als
infants i adolescents, i veurem les possibles relacions amb les dades de l’enquesta sobre la pràctica fisicoesportiva
Finalment, es presentarà l’informe “Salut i esport en femení. La importància de mantenir-se activa des de la
infància”. L’informe elaborat per Faros Sant Joan de Déu sota una perspectiva de gènere, suposa una clara aposta
per la divulgació i la sensibilització social per evitar l’abandonament esportiu de les nenes i contribuir a la igualtat
d’oportunitats. Perquè com a societat no podem permetre’ns que les nenes creixin desaprofitant els beneficis de
l’activitat física.
DATA, HORARI I LLOC
Dimarts, 19 juny de 2018, de 10.00 a 12.40 hores, Museu Colet (carrer Buenos Aires 56-58 Barcelona)
PERSONES DESTINATÀRIES
Professionals dels consells esportius, ajuntaments, centres d’ensenyament, centres de salut, federacions
esportives, clubs i associacions esportives, i de mares i pares d’alumnes. Professionals de l’àmbit de l’esport i
l’activitat física, de la salut, de l’educació i del lleure amb tasques relacionades amb infants i adolescents.
PROGRAMA
10.00h

Benvinguda i presentació
Sr. Gerard Figueras, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Dra. Carmen Cabezas, sub-directora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut (*)

10.15h

Presentació Resultats de l’Enquesta sobre els hàbits esportius dels escolars a Catalunya, del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Viñas (consultora ITIK)

11.15h

Pausa activa

11.20h

Presentació Resultats de la darrera Enquesta de Salut de Catalunya
Dra. Carmen Cabezas (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) (*)

11.40h

Presentació de l’Informe Faros “Salut i esport en femení”
Dra. Eva Ferrer (Unitat de Medicina de l’Esport de l’Hospital Sant Joan de Déu)

12.00h

Debat obert participatiu

12.30h

Cloenda
Sr. Antoni Reig, director Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

(*) provisional
CONFIRMACIONS D’ASSISTÈNCIA
L’aforament serà limitat. Cal confirmar assistència a esportescolar@gencat.cat

