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Perfil professional 

Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Professor titular de la URL 
de Teoria i Pràctica de les diferents manifestacions del joc. Llicenciat en Geografia i Història. Mestre 
de Català i Mestre d'Educació Física. Postgrau en Educació Física. Diplomat en Professorat d'EGB. 
Director dels estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la FPCEE Blanquerna-URL  
des del curs 2008-09 fins a l'actualitat. Membre de l'equip de coordinació dels estudis de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport des del curs 2004-05 fins a l'actualitat. Coordinador de pràctiques de 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport des del curs 2004-05 al 2006-07. Coordinador del servei 
d'Esports de la FPCEE Blanquerna-URL durant el curs 2005-06. Coordinador de l'Àrea d'Ecolleure del 
Departament de Ciències e l’Activitat Física i de l’Esport des del curs 2001-02 al 2004-05. Membre de 
la Comissió d'Admissió de la FPCEE Blanquerna-URL des del curs 2008-09 fins a l'actualitat. Membre 
de la Comissió d'Avaluació de la Docència des del curs 2008-09 fins a l'actualitat. Membre de la 
Comissió d'elaboració del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. President del Comitè 
d'Empresa en representació del professorat de la FPCEE Blanquerna-URL des del curs 2004-05 fins el 
curs 2007-08. 
 
Docència 

Director dels estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Espot a la FPCEE Blanquerna-URL  
des del curs 2008-09 fins a l'actualitat. Professor Associat a la Universitat de Barcelona en el 
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal des de 01/09/1994 al 31/08/2003. 
Mestre d'Educació Física del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de 
01/09/1983 al 01/03/2003. 
 

Recerca 

 Payà Rico, A., i Bantulà Janot, J. (2018). Building a System of Indicators to Evaluate the Right 
of a Child to Play. Children & Society. 

 Medina, F. X., Naudí, S. A., González, R. S., Janot, J. B., i Torné, S. M. (2015). Deporte, cultura, 
turismo y medio ambiente: el caso de la trailwalker Intermón-Oxfam en 
Cataluña. International journal of scientific management and tourism, 1(1), 95-107. 

 Los juegos y la recreación como medios de integración en situaciones de crisis. Universitat de 
Santiago de Chile (01/04/2010) i Universitat de Talca (07/04/2010). 

 Contexto y pretexto para el rescate y difusión de los juegos originarios y tradicionales. 
Universitat de Santiago de Chile (02/04/2010) i Universitat de Talca (08/04/2010). 

 

Altres mèrits 

 Activitat: Coordinador com a professor del grup de 13 estudiants de la URL inscrit al curs 
“Conocimiento de la realidad latinoamericana: Perú 2006” a celebrar a Lima (Universidad 
Catòlica de Lima) i a Moyobamba (Universidad de San Martín), del 9 de juliol al 4 d’agost de 
2006, organitzat per la Càtedra Unesco: “Educación, desarrollo, teconología y sistemas de 
financiamiento para América Latina” de la Universitat Ramon Llull 

 Activitat: 'Dinamización de la actividad física recreativa y organización del ocio en centros 
educativos y otras comunidades' impartit a Escuela de Educación Física. Universitat Catòlica 
de Valparaíso. Viña del Mar. Chile. 

 Membre de l'”Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte” (AEISAD) 

 Membre de l’ “Observatorio del Juego infantil”  (OJI). 

 Membre del consell assessor de la Revista ALOMA de la FPCEE de la URL 

 Especialista en l’estudi del joc, el lleure i la recreació 


