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SEMINARI
“Sports Analytics”: 
Una visió general de 
l’estadística, la bioestadística 
i l’anàlisi de dades en el 
món de l’esport professional

 

 

PONENT

Martí Casals Toquero
Doctor en Estadística. Professor d’estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'activitat 
física en el Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a EUSES- Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport. Investigador en el grup Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) del Centre 
d’Estudis en l’Esport i Activitat Física (CEEAF) a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
UVic-UCC (UVic-UCC). Col·laborador a Barça InnovationHub – Universitas i del departament d’anàlisi de 
ciències de l’esport del F.C.Barcelona.



OBJECTIUS

•
•

•

•

METODOLOGIA

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

PREU DEL SEMINARI

General: 50€
Alumni i col·legiats del COPLEFC: 40€
Centres de Pràctiques i alumnes de 4t d’EUSES: 25€

A QUI VA DIRIGIT:

TÍTOL A QUÈ DÓNA DRET

Certificat d’assistència (caldrà acreditar 
l’assistència al 100% de les hores lectives)

Graduats en CAFE, estudiants del Grau en CAFE i 
professionals de l'activitat física i de l'esport.

 

 
 
 

COORDINACIÓ

Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

El seminari s’organitzarà al voltant de petites 
exposicions teòriques que hauran de servir per a 
dinamitzar un debat entre els assistents. També 
s’exposaran exemples pràctics per discutir sobre 
l’ús de l’estadística en aquest àmbit.

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de l'esport.
Conèixer l'ús de l'estadística a l'esport per a 
identificar la seva utilitat i necessitat tant a 
nivell tàctic com de rendiment.
Conèixer la utilitat i avantatges de la bioesta-
dística i epidemiologia per a la prevenció de 
lesions.
Conèixer experiències de l’ús de l’anàlisi de 
dades en l’esport per millorar la presa de 
decisions.

•

•

•

•

L’evolució de l’anàlisi de dades, tecnologia i 
visualització computacional en el camp de 
l’esport. 
Exemples de l’ús de l’estadística bàsica en 
esports col·lectius com el bàsquet, futbol o 
handbol. 
Els coneixements de la bioestadística i 
epidemiologia per a prevenir lesions i millorar 
el rendiment esportiu.
La importància de l'estadística i de l'anàlisi 
de dades en l'esport.  

5 HORES
LECTIVES

Enviar el formulari d'inscripció que apareix
a la web + el justificant de pagament a:
tfernandez@euses.cat
Ingrés en el número de compte:
ES25-2100-0270- 4502-00261680
indicant el nom i cognoms + “Sports Analytics”.

Amb el suport de:


