
 

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: 

Des del prisma de la 

coeducació: educació 

física pel canvi social 
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

26/01/2019 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Escola Salvador Lluch 
Entrada per: 
Carrer de la Mare de Déu de 
Montserrat 
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 24 de gener 

DES DEL PRISMA DE LA COEDUCACIÓ: EDUCACIÓ FÍSICA PEL 

CANVI SOCIAL 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

Generals:  
 Conèixer la normativa que regula la coeducació i la 

igualtat real i efectiva entre homes i dones i les 
responsabilitats que se’n deriven. 

 Implicar-se en la transformació dels models i 
relacions tradicionals de gènere. 
 
Específics:  

 Programar des de la coeducació. 
 Aplicar la coeducació al sistema d’avaluació. 
 Pensar les tasques formatives i avaluatives des del 

prima coeducatiu.  
 Dominar el llenguatge inclusiu i visibilitzador a 

l’aula.  
 
El curs plantejarà reptes per a treballar i desenvolupar en 
grups a partir de metodologies cooperatives i del discurs i 
exposició del docent. 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

Contingut Hora 

Gènere, Educació Física i Esport. 
El concepte de coeducació 

45minuts 

Llenguatge + cas pràctic 1h  

Pausa 30 minuts 

Programació a primària i secundària.  
Sistema d’avaluació. 

1’15h 

Taller pràctic 1h 

 

CONTINGUTS: 

Els continguts a treballar són:  

- La programació i sistema d’avaluació des de la vessant coeducativa.  

- Estratègies de treball cooperatiu des de la perspectiva del gènere i l’educació física.  

- Llenguatge no sexista en l’entorn educatiu (verbal, no verbal, gràfic,...). 

- Orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals. 

 

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

MATERIAL: Serà necessari portar mòbil per tal de treballar interactivament dins l’aula. S’ha de 

portar roba esportiva, doncs una part de la formació serà pràctica.  

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://goo.gl/maps/RZxLeWx5AZ82
https://goo.gl/maps/RZxLeWx5AZ82


 

 

DOCENT:  

Dra. Pedrona Serra Payeras 
Llicenciada en CAFE i Doctora en Educació Física, activitat física i esport. Especialista en 
Perspectiva de gènere 
 

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 24 de gener de 2019. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Escola Salvador Lluch 
Entrada per: 
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat 
08850 Gavà 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 19 de desembre de 2018 
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