
 

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:  

Gimnàstica Aeròbica. 

Esport engrescador i 

dinàmic a les aules 

d’Educació Física 

 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

Dissabte 21 d’abril de 2018 

Horari 

De 9.00 a 13.30h 

Lloc de realització 

Col·legi Bon Salvador 
Carrer d'Armenteres, 37  
Sant Feliu de Llobregat  
 

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€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 19 d’abril de 2018 

 

GIMNÀSTICA AERÒBICA. ESPORT ENGRESCADOR I DINÀMIC A 

LES AULES D’EDUCACIÓ FÍSICA 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Donar a conèixer l’esport de la gimnàstica aeròbica 

 Aprendre i saber utilitzar els elements característics de la 
gimnàstica aeròbica com a material engrescador a les sessions 
d’educació física. 

 Conèixer progressions dels elements propis de la 
gimnàstica aeròbica adequades a diferents grups d’edat i/o nivell 

 Donar eines per aprendre a realitzar un muntatge 
coreogràfic i/o guiar en la seva elaboració als propis alumnes 
amb tots els elements propis de la gimnàstica aeròbica. 

 

PROGRAMA I CONTINGUTS DE LA JORNADA: 

Part teòrica: 
 Presentació 
 Introducció i audiovisuals: 

o Descobrim la gimnàstica aeròbica 
o Definició 
o Historia i evolució 
o Gimnàstica aeròbica i l’esport escolar 
o Presentació d’elements característics 

 
Part pràctica: 

 Moviments i passos bàsics 
 Elements gimnàstics (força estàtica, força dinàmica, 

salts, flexibilitat i equilibri) 
 Elements acrobàtics (acrobàcies bàsiques i acrosport) 
 Com realitzar el muntatge d’un exercici coreogràfic? 

 

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

MATERIAL: Cal portar roba esportiva. 
 

DOCENT 

Abel Molero: Tècnic Superior en Activitats Físiques i Esportives. Formador en activitats dirigides i fitness 
amb més de 15 anys d'experiència. Especialista en activitats coreografiades i gimnàstica aeròbica infantil-
juvenil. Actual entrenador i excompetidor campió d'Espanya. 

 

  

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://www.google.es/maps/place/Bon+Salvador/@41.3757628,2.0460187,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ff17cfef792368f!8m2!3d41.3757628!4d2.0460187


 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del 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 19 d’abril de 2018. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Col·legi Bon Salvador 
Carrer d'Armenteres, 37, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 19 de març de 2018 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=6836
http://cebllob.org/?page_id=6836
https://www.google.es/maps/place/Bon+Salvador/@41.3757628,2.0460187,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ff17cfef792368f!8m2!3d41.3757628!4d2.0460187

