
  

Jornada formativa:  

EDUFIS AWAKEN: cap a una 
educació física innovadora i 
competencial 
 

Hores de durada 

4,5  hores   

Dates  

11 de març de 2017 

Horari 

 8h50 a 9h00: recepció 
 9h00 a 13h30: formació  

 

Lloc de realització 

Escola Salvador Lluch 
Carrer de Sant Joan, 31 
08850 Gavà 
 

Places 

Mínimes  15  
Màximes  30  

Cost: 

 Professorat d’EF del Baix Llobregat: 

10€  

 Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 9 de març de 2017 

EDUFIS AWAKEN: CAP A UNA EDUCACIÓ FÍSICA 

INNOVADORA I COMPETENCIAL 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Lluís Almirall Batet 
 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1. Analitzar els elements fonamentals que es poden 
utilitzar per a construir una educació física 
innovadora i competencial dins el marc educatiu i 
curricular actual. 

2. Experimentar diferents estratègies 
metodològiques per treballar l’Educació física 
d’una manera innovadora i competencial: 
gamificació, aprenentatge cooperatiu, treball 
emocional, avaluació reguladora, entre d’altres. 

3. Dotar de recursos pràctics per a crear activitats 
d’ensenyament aprenentatge enfocades al 
desenvolupament competencial. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

1. INTRODUCCIÓ. PART TEÒRICA (9-10)  

i. La innovació i l’Educació física competencial: 
elements fonamentals. 

ii. Estratègies educatives que permeten innovar 
a l’aula: gamificació, educació emocional, 
flipped classroom, TIC, avaluació reguladora, 

aprenentatge cooperatiu. 

iii. Planificació d’una situació d’aprenentatge innovadora i competencial. Un exemple real 
que ja ha estat aplicat. 

2. PART DE VIVÈNCIA PRÀCTICA (10-13). 

i. Estratègies metodològiques treballades a la part teòrica. 
ii. Activitats d’ensenyament aprenentatge enfocades al desenvolupament competencial. 
iii. Instruments d’avaluació que poden aparèixer al llarg d’una situació d’aprenentatge.  

 
3. REFLEXIÓ COMPARTIDA (13-13.30)  

i. Treball reflexiu compartit amb l’objectiu de construir una activitat d’ensenyament 

aprenentatge innovadora i competencial adapta a la realitat del professorat assistent. 
 

https://www.google.es/maps/dir/Escola+Salvador+Lluch,+Carrer+de+Sant+Joan,+31,+08850+Gav%C3%A0,+Barcelona/@41.3060017,1.9935239,15z/data=!4m18!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x12a49cd8ddb53ac5:0xc3a3d6deb47ea43a!2sEscola+Salvador+Lluch,+Carrer+de+Sant+Joan,+31,+08


  

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Primària i Secundària. 

PERSONAL TÈCNIC 

 Lluís Almirall, Professor d’Educació física a les escoles Pérez Iborra i MDP Bailén. 

Coordinador del grup d’experts d’Educació física del COPLEFC Catalunya. Participa en els 

grups de recerca d’Educació física TIC TEAM i Proyecto E. 

MATERIAL:  

 Cal portar roba esportiva. 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la nova web del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat (www.cebllob.cat) o directament en el següent enllaç segons si sou professorat 
especialista en EF de la comarca (10 €) o de fora i altres docents (15 €): 

 
Premeu aquí per a realitzar la inscripció 
 
(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al 
professorat d’EF de la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca). Continuem amb el 
pagament directe amb la vostra targeta de crèdit i mitjançant transferència bancària!! 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dijous 9 de març de 2017. 

 
 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Escola Salvador Lluch 
Carrer de Sant Joan, 31 
08850 Gavà 
 
  
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrer de 2017 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=3961
http://cebllob.org/?page_id=3961
https://www.google.es/maps/dir/Escola+Salvador+Lluch,+Carrer+de+Sant+Joan,+31,+08850+Gav%C3%A0,+Barcelona/@41.3060017,1.9935239,15z/data=!4m18!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x12a49cd8ddb53ac5:0xc3a3d6deb47ea43a!2sEscola+Salvador+Lluch,+Carrer+de+Sant+Joan,+31,+08

