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800030 - Gestió de l'Esport
Curs acadèmic 2019-20
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Gestió i recreació esportiva
Departament: Salut i Gestió esportiva
Idiomes: Català, Castellà, Anglés
Extensió: 2on Semestre Curs: 3r
Tipologia: Obligatòria
Crèdits ECTS: 6.00
Professorat
Vicente Javaloyes Sanchis. (vjavaloyes@inefc.es)
Maria Isabel Cuadrado Santañes. (mcuadrado@inefc.es)
Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
L'esport en el plànol econòmic, influeix, directa i indirectament, sobre aspectes com la construcció i
gestió d'instal·lacions, l'organització d'esdeveniments o la generació d'ocupació. En aquest sentit,
ocupa un lloc privilegiat al mercat econòmic representant un percentatge del PIB del 2,4%.
Prop de 16 milions de les persones majors de 14 anys fan esport a Espanya. El 43% dels compresos
entre 15 i 75 anys fan esport, 6 punts percentuals més que en 2000 i en 2005. La pràctica esportiva
de la població espanyola entre 15 i 65 anys ha pujat 20 punts percentuals de 1980 a 2010.
Un gestor esportiu ha de ser capaç de dur a terme la planificació, execució, coordinació i control de
les activitats que es desenvolupen en una institució esportiva sense descurar els factors exògens que
a la mateixa poden afectar.
L'assignatura abordarà els aspectes generals de la gestió integral d'instal·lacions i esdeveniments
esportius, des de la seva planificació fins a la seva execució, per poder comprendre el sistema
esportiu en el context de la societat actual i, en conseqüència, poder incorporar-se a qualsevol de les
sortides professionals que corresponguin a aquests estudis universitaris.
Recomanacions
Atès que és molt important la relació entre els continguts teòrics i els pràctics, així com la vivència de
les situacions pràctiques de l'assignatura es recomana assistir a totes sessions.
També es recomana haver llegit els continguts dels dossiers abans de l'inici de les diferents sessions
teòriques.
Competències específiques
5- Aplicar els coneixements adquirits amb l'activitat física i l'esport a la pràctica professional
i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
6- Planificar i avaluar els processos i programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament,
l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació
a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions
g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
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Competències generals
1.- Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials
en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport.
4.- Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes.
5.- Actuar amb ètica i valors professionals.
c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població.
Objectius
Conèixer els elements de la planificació estratègica esportiva
Competències de l'objectiu:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
Ser capaç d’elaborar, desenvolupar i avaluar plans estratègics
Competències de l'objectiu:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
Ser capaç de fer propostes de planificació estratègica diferenciades segons els entorns en què es
desenvolupen les organitzacions
Competències de l'objectiu:
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generals)
Conèixer els elements bàsics del procés seguit en la concepció, la construcció i la gestió dels
equipaments esportius
Competències de l'objectiu:
1.c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
Ser capaç d'adequar les propostes relacionades amb els espais, equips i materials esportius amb les
persones que els utilitzaran
Competències de l'objectiu:
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
Ser capaç de gestionar instal·lacions i activitats esportives
Competències de l'objectiu:
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
Conèixer el marc teòric de la planificació i gestió de sistemes esportius públics, privats associatius i
privats comercials
Competències de l'objectiu:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
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Conèixer i utilitzar de forma pràctica eines metodològiques i recursos en la gestió d'equipaments i
esdeveniments esportius
Competències de l'objectiu:
1.c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
Continguts
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT

DE
DE
DE
DE

PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓ

1: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA
2: L'ORGANITZACIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES
3: INTRODUCCIÓ A LA PLANIFICACIÓ ESPORTIVA
4: INSTRUMENTS DE LA GESTIÓ ESPORTIVA

Activitats formatives
Estudi individual, proves i exàmens - 40.00%
Competències:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generals)
Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 20.00%
Competències:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
1.c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
Exercicis pràctics individuals o grupals - 20.00%
Competències:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generals)
1.c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
Preparació de temes i treballs - 20.00%
Competències:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
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Activitats d'avaluació
Participació i pràctica activa en les classes presencials - 10.00%
L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria i serà controlada (controls i proves aleatories).
L'assistència mínima serà del 80%. Però no són tan sols obligatòries sinó que requereixen una actitud
participativa i un treball preparatori previ, individual i en grup.
Competències:
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
Examen teòric - 40.00%
Es realitzaran dues proves escrites –cadascuna de 10 a 15 preguntes tipus test- en els horaris i
setmanes previstes en el calendari. Qui no hagi obtingut la nota mínima (5) en una o ambdues,
disposarà de una prova de recuperació de la part suspesa.
Competències:
6.g) Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físico-esportives i recreatives
(específiques)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (específiques)
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generals)
Presentació de treballs o memòries - 50.00%
Durant les sessions pràctiques es presentaran diverses situacions que l’alumne haurà de resoldre i
presentar una proposta escrita i/o presentació a la resta dels alumnes.
Es realitzaran un mínim de 4 treballs pràctics al llarg del curs.
Competències:
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
1.c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
L’assistència a les classes pràctiques es obligatòria i serà controlada. Es imprescindible assistir a un
mínim del 80% de les classes.
La valoració final serà la suma dels valors obtinguts en cadascuna de les activitats d'avaluació
realitzades. Serà requisit imprescindible obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 en cadascuna
de les proves.
El fet de presentar un treball i ser avaluat pel professor significarà que l'alumne s'ha presentat a
l'assignatura.
S’estableix, també, un sistema d’avaluació alternativa per aquells alumnes que havent estat
prèviament matriculats a aquesta mateixa assignatura, l’han cursada, s’han avaluat i no l’han aprovat
(segona o successiva convocatòries). En aquests casos específics, s’ofereix a l’alumne, poder triar
entre l’avaluació continuada presencial descrita en els apartats anteriors o en el desenvolupament
d’un examen amb un valor del 60% de la nota final (recuperable un sol cop), el desenvolupament
d’un treball (recuperable un sol cop), la nota del qual ponderarà el 25% i la participació activa en
almenys dos jornades o activitats de formació o de recerca amb un valor del 15%.
Serà requisit imprescindible obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 en l'examen escrit.
Aquesta assignatura, del 2n semestre de 3r curs, permet que l’alumnat pugui realitzar un treball
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transversal, de manera optativa i voluntària. El treball transversal consisteix en aprofitar l’elaboració
del treball d’aquesta assignatura (sempre seguint les condicions establertes en
aquesta Guia Docent) i relacionar-ne els continguts amb una o dues de les següents assignatures
impartides al mateix semestre: 800029 Promoció i prescripció d'exercici físic per a la salut i/o 800022
Teoria de l’Entrenament II.
En el cas que el treball transversal compleixi amb les condicions per ser reconegut com a tal, la
qualificació final de cada assignatura vinculada s’incrementarà de la següent manera: I) dues
assignatures vinculades: increment de 0,5 en cada assignatura, II) tres assignatures vinculades:
increment d’1 en cada assignatura.
Les condicions generals per fer el treball transversal requereixen de: I) estar matriculat/da durant el
curs acadèmic vigent a les assignatures que es volen vincular o bé acreditar l’assoliment de les
competències (i.e., haver aprovat l’assignatura anteriorment), II) comunicar en temps i forma al
professor/a coordinador/a de les assignatures vinculades la voluntat de
què el treball d’assignatura sigui considerat treball transversal. Les condicions particulars per fer el
treball transversal s’expliquen a l’inici del semestre.
Qualsevol dubte que sorgeixi entorn de la realització o avaluació d'aquest treball transversal serà
resolta puntualment pel professorat coordinador/a de l'assignatura".
Bibliografia i d'altres recursos
●
●

●
●

AAVV. Manual de Administración Deportiva. ComitéOlímpico Internacional, 2001
AAVV. La funcionalidad y el coste de los equipamientosdeportivos. Colección: Manuales de Gestión de Centros Deportivos, nº 2.
Consejo Superior de Deportes y Comisión de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid, 1997
AAVV. Deporte, Gestión y Municipio. Aspectosclave. Grada SportBooks, 2004
AAVV. Buenasprácticas en instalacionesdeportivas. Federación Española de Municipiosy Provincias. ConsejoSuperior de Deportes,
2009

●

Acosta, Rubén (1999): Dirección, Gestión y Administración de las Organizaciones Deportivas. Barcelona: Paidotribo.

●

Alberto, C.; Hernando, V.; Fernández, J.A. (1996)Gestión y dirección de empresasdeportivas. Gymnos. Madrid.

●

Celma, Joan. (2000) Procés de construcció i funcionament d’una instal·lació esportiva. Diputació de Barcelona.Barcelona

●

●

De Andrés, Fernando; Delgado, Carlos. (1995) Política deportiva municipal. Colección: Deporte y municipio. Ministerio de Educación y
Ciencia. Consejo Superior de Deportes. Madrid,
• De Andrés, Fernando. (1997) La evaluación de la gestión de un centro deportivo. Colección: Manuales de Gestión de Centros
Deportivos, nº 1. Consejo Superior de Deportes y Comisión de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid.

●

Dorado Suárez, Alberto. (2005)Estrategias de gestión para avanzarhacia la excelencia. Círculo de Gestores Deportivos de Madrid.

●

Gallardo Guerrero, Leonor. (2005) Manual de Gestión en Instalaciones Deportivas. Círculo de Gestores Deportivos de Madrid, 2005.
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