Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
Barcelona, 11 d'octubre de 1959
Comissionada d'Esports

1.- Titulacions
Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de
Barcelona (1982).
Llicenciada en Psicologia en l'especialitat d'escolar per la Universitat de
Barcelona (1981).
Cursats tots els crèdits del doctorat Motricitat humana I, organitzat pel
Departament de Teoria de la Història de l'Educació - INEFC Barcelona.
Tesi aprovada pel mateix Departament en període d'elaboració.
Curs d'especialització Formadors de formadors impartit per l'INEFC de
Barcelona, curs 1992-93.
Postgraduat en Psicologia GESTALT, a l'Espai Gestalt de Barcelona
(2006).
Màster en gestió d'organitzacions per GESTALDO, (acaba l'octubre del
2015).

2.- Experiència docent
La docència impartida al llarg de la meva carrera professional és àmplia i
variada, per oferir-ne un panorama general faig referència als diferents nivells
en els quals s'ha actuat.

2.1.- Docència en centre d'ensenyament primari
Del curs 81-82 al gener del 1986, va impartir docència a l'Escola
Municipal Pau Vila, com a especialista en educació física.
2.2. Docència universitària
Docència en tots els cursos de postgrau d'educació física
convocats per l'Ajuntament de Barcelona, entre els anys 1986 i
1991, la Universitat de Barcelona, entre els anys 1990 i 1999, i en
quatre dels postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona
durant tres cursos: 91-92, 92-93, 93-94.
Professora associada de la Universitat de Barcelona des del curs
95-96 fins al 2009.
Impartició de crèdits en màsters especialitzats en gestió esportiva.

2.3.- Altres experiències docents
S'han fet intervencions docents en altres nivells, com ara en
escoles d'iniciació esportiva, a CEP del Territori MEC, en escoles
d'estiu (Rosa Sensat, escoles d'estiu de l'INEFC, etc.)
S'han dut a terme un gran nombre d'assessoraments i
coordinacions d'assessoraments, sempre en el camp de
l'educació física i l'esport.
Direcció i tutorització del curs virtual Esport i valors en edat
escolar, dirigit a tècnics del món de l'esport i a professionals de
l'educació física, del qual ja s'han fet nou edicions.

3. Experiència en gestió i organització
En aquest àmbit poden destacar-se, d'una banda, les iniciatives respecte
a la creació d'associacions o entitats, i, de l'altra, la direcció i coordinació
de diferents cursos, així com el desenvolupament de diferents càrrecs de
gestió, entre els quals es destaquen:
Del 1986 al 1991, directora dels primers postgraus en Educació
Física, sumant un total de nou postgraduats.
Des del curs 85-86 fins al 2006, directora del Programa d'educació
física i de promoció de la salut de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament
de Barcelona.

Del gener del 2006 al desembre del 2008, directora de Promoció
Esportiva de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
De desembre del 2008 a febrer del 2012, subdirectora general de
Promoció Esportiva i Esport Paralímpic del Consell Superior
d'Esports, Govern d'Espanya.
Des de febrer de 2012 fins a l'actualitat, adjunta a Gerència de l'Institut
Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
També es destaca la tasca de representant de l'Ajuntament de
Barcelona i del Consell Superior d'Esports en diverses plataformes,
totes relacionades amb el món educatiu o de participació ciutadana,
l'educació física i l'esport.
Participant com a experta en diferents processos estratègics,
organitzacions i entitats.
Des de juliol del 2015, comissionada d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona.

4.- Publicacions
En aquests moments (hi ha diverses obres en procés de publicació), es
pot destacar el següent:
13 llibres i monografies
16 capítols de llibre
44 articles i altres publicacions, tots en revistes especialitzades
en temes pedagògics: Perspectiva Escolar, Guix, Aula d'Innovació
Educativa, Apunts d'Educació Física, Cuadernos de Pedagogía,
etc.

Coordinació de deu monogràfics de diferents revistes de didàctica dedicats a
l'educació física i l'esport en edat escolar.
Directora de la Revista Tàndem, especialitzada en didàctica de l'educació
física.
5. Participació en jornades i congressos La participació en jornades i
congressos s'ha fet de tres maneres ben diferenciades:
Com a membre organitzador i dissenyador s'ha col·laborat o dirigit un
total d'uns 40 congressos o jornades, tots del món de l'activitat física
relacionada amb diverses ciències: la psicologia, l'educació, les ciències
de la salut...
Com a ponent, comunicant o membre de taules rodones, s'ha participat
en uns 75 congressos o jornades, nacionals i internacionals.

Com a assistent tant en l'àmbit internacional com nacional, s'ha participat
en aproximadament 80 congressos o jornades.
A més del nombre de col·laboracions i participacions comentades, és també
important comentar el gran nombre de cursos i estades que s'han fet, també en
el camp de la formació permanent, i relacionats amb l'educació física, l'esport i
el món educatiu, amb xerrades i taules rodones en diferents àmbits del món
educatiu: grups de professorat, trobades d'associacions de pares i mares, etc.
6. Investigació La investigació ha estat una de les constants en el currículum
que es presenta. Es poden destacar vuit treballs d'investigació que han estat
becats i als quals han donat suport per diverses Institucions: l'INEFC de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona, el Consell Superior d'Esports, el Ministeri d'Educació i Ciència i la
Comunitat Europea.
Les investigacions s'han centrat bàsicament en tres temàtiques amb diferents
matisos cadascuna:
 La situació de l'educació física escolar a la ciutat de Barcelona.
 La història de l'educació física a la ciutat de Barcelona.
 Els valors de l'esport en edat escolar.

