
 

 

 

 

  



 

 

 

JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat SEMINARI “L’ESPORT I ELS VALORS EN EDAT ESCOLAR” 

Data de l’activitat Dimarts 09 de maig de 2017 

Lloc de realització 

Sala Fontova 

Carrer d’Anselm Clavé, 1 

17251 – Calonge 

Ubicació: https://www.google.es/maps/ 

Descripció de l’activitat 
Seminari que pretén, per mitjà de diferents ponents del món de l’educació i 
l’olimpisme, dotar d’eines i coneixements sobre educació i valors a tots els 
assistents. 

Horari De 18.30h a 21.00h  

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la trobada. 

Consell Esportiu 

organitzador i Entitat 

Organitzadora 

Consell Esportiu del Baix Empordà 

Plaça Joan Carreres i Dagas, 4 Bxs 

17100 – La Bisbal d’Empordà 

972 64 32 07 - 

esports@baixemporda.cat   

Contacte el dia de l’activitat:  

619 53 84 33 

Càtedra d'Esport i Educació Física 

Centre d'Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona. 

Centre de Tecnificació la Farga 

Pg. Mas Riera, 22  

17820 Banyoles  
972 57 64 93 - 972 41 83 32 

a/e dir.ceef@udg.edu  

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Calonge – Ajuntament de Banyoles – Vichy Catalan – 

ColaCao – Giropoma Costa Brava  

Amb el suport de 

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Inscripcions Fins el dia 7 de maig de 2017 a través del formulari: 
https://goo.gl/forms/Jx8svgf0M67bOEZX2  

 
 
Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els 
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des del 
lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat/. En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas 
d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge 
personal. En qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment 
els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, oposició 
que seria atesa de forma immediata. 
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