
 

 

Jornada formativa:  

El beisbol a les classes 

d'Educació Física 
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

17/11/2018 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Can Torelló 
Av. Bertran i Güell s/n,  08850  
Gavà 
 

Places 

Mínimes   15 
Màximes  30 

 

Cost: 

 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat:  

 Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents:  

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 15 de novembre 

EL BEISBOL A LES CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Donar recursos metodològics envers el beisbol. 

 Fer una progressió del “pitxi” al beisbol. 

 Conèixer els diferents tipus de material. 

 Justificar el beisbol-softbol com a eina 

educativa dins de les nostres classes d’Educació Física. 

 Conèixer les normes principals de l’esport, el 

joc i practicar diferents tècniques a partir de formes 

jugades i de manera analítica. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

Una part de la jornada es dedicarà a conèixer jocs de 

llançaments i recepcions, es presentaran els diferents 

tipus de materials i les seves característiques. 

La segona part de la jornada es farà una progressió 

normativa que ens portarà del “pitxi” al beisbol. 

 

CONTINGUTS: 

 Les normes del beisbol i el “pitxi”. 

 El material d’iniciació al beisbol. 

 Jocs de llançaments i recepcions. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de 

primària i secundària. 

MATERIAL: Roba i calçat esportiu. 

 

  

https://goo.gl/maps/72ohm9CrCcq


 

 

 

DOCENT:  

Albert Magallón Pérez, Llicenciat en CAFE i graduat en MEF. Tècnic de la Federació Catalana de 

Beisbol. 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la 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 15 de novembre de 2018. 

 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Can Torelló 
Av. Bertran i Güell s/n,  08850  Gavà 
 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 23 d’octubre de 2018 
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