
 

Hores de durada 

4 hores  30 min 
 

Data 

Desembre de 2014 
 Dissabte 13 

Horari 

 8h45 a 9h00: recepció 
 9h00 a 10h00: introducció 

 10h00 a 11h30: pràctica dins 
del centre 
 11h30 a 13h30: itinerari 

 13.30h: fi de la formació 

 

Punt de trobada: 

Secció d’Institut de Collbató 
Carrer Tarragona, 26 
08293 Collbató 

 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  40 
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat:10€ 

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

 

 

Jornada formativa:  

Salut Olímpica 
 
Hores de durada 

4,5 hores   
 

Dates  

Dissabte 11 de novembre de 2017 
 

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

 

Lloc de realització 

Complex Esportiu Ricard 
Ginebreda  
 

Places 

Mínimes: 5 
Màximes: 40 

 

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 novembre de 2017 

 

 

SALUT OLÍMPICA 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Club Halterofília Molins de Rei 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1. Adquirir les pautes per promoure una bona higiene 
corporal des de l’edat escolar. 

2. Desmitificar i apropar l´halterofília a les escoles. 

3. Dotar dels recursos teòric pràctics per ensenyar les 
postures bàsiques de l´halterofília. 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

1. INTRODUCCIÓ (45 MINUTS) 

 Marc teòric i aplicació a la vida quotidiana 

 Aplicació a diferents esports com la bases de la utilització 
de la força explosiva. 

2. PRÀCTICA (1 HORA I 30 MINUTS) 

 Punts bàsics en la col·locació d’una correcta higiene 
postural. 

 Punts bàsics en una bona utilització de la higiene 
postural en diferents exercicis esportius. 

3. INTRODUCCIÓ A L’HALTEROFÍLIA – TEORIA I PRÀCTICA – 

CONTINGUTS (1 HORA I 30 MINUTS) 

 Teoria de l’arrancada  

 Pràctica de l’arrancada 

 Teoria del dos temps 

 Pràctica del dos temps 

4. TORN DE PREGUNTES I ESTIRAMENTS (15 MINUTS) 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 
secundària. 

MATERIAL: 

Roba i calçat còmode. 

DOCENTS:  
Óscar Gómez Medina – membre de la comissió tècnica de la Federació Catalana. Entrenador d´halterofília 
al CAR de Sant Cugat. 
Juan Antonio Ibáñez Lucena – mestre primària especialista en educació física. Entrenador nivell 1 
d´halterofília.  
Jose Iván Jiménez - entrenador nivell 1 d’halterofília a Molins de Rei. 

 

 

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949


 

 

 

        
 

 

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 novembre de 2017. 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Complex Esportiu Ricard Ginebreda  
c/ Felip Canalias, s/n. 08750 Molins de Rei dins del camp de futbol. 
 

 
 
 

 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 20 d’octubre de 2017 

file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=5821
https://www.google.es/maps/place/Municipal+Ricard+Ginebreda/@41.4053638,2.0177075,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49a8d6a4f5697:0x287eb6387e53caa!8m2!3d41.4053598!4d2.0198962

