
 

 

 

Jornada formativa:  

Beisbol 
 
Hores de durada 

2 hores  

Dates  

06/02/2020 

Horari 

De 16h a 18h 

 
Lloc de realització 

Institut Camps Blancs 
Av Aragó 40 
08830 Sant Boi de Llobregat 
 

Places 

Mínimes   8 
Màximes  30 

 

Cost: 

Gratuït  

Data límit d’inscripció:  

Dimarts 4 3 de febrer 

 

FORMACIÓ DE BEISBOL 

PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

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 “Minibeisbol” al beisbol escolar. 

 Conèixer la nova modalitat de joc, Baseball5 

 Conèixer els diferents tipus de material. 

 Justificar el beisbol-softbol com a eina educativa. 

 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 “Minibeisbol” al beisbol escolar. 

 

CONTINGUTS: 

 Normativa i diferents modalitats del beisbol. 

 El material d’iniciació al beisbol. 

 Jocs de llançaments i recepcions. 

 

 

DESTINATARIS: Alumnes (de 1r d’ESO fins a Batxillerats)  dels centres educatius de secundària del Baix 
Llobregat. 
 
*Amb l’objectiu d’intentar diversificar la nostra oferta formativa i que arribi al màxim nombre de centres del 
Baix Llobregat, hem de limitar les places a un màxim de 5 alumnes per cadascun dels centres interessats en 
venir. 

 

MATERIAL: Roba i calçat esportiu. 

 

  

https://goo.gl/maps/XSBLBaFbKTdrmoWMA


 

 

 

 

DOCENT: 
 Marc Carrillo Viñuales:  

Instructor Internacional de Beisbol i Softbol per la ‘World Baseball & Softball Confederation’. 
Responsable de la Promoció Escolar i Baseball5 de la ‘Federació Catalana de Beisbol i Softbol’ 
Titulat com Entrenador Nacional de Beisbol – Nivell3 
Tècnic de la promoció escolar de Beisbol amb ‘Consell Esportiu del Baix Llobregat’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del següent enllaç: 
 
Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció 
 
La data límit d’inscripció serà el dimarts 4 de febrer de 2020. 
 

COM ARRIBAR-HI: 

Institut Camps Blancs 
Av Aragó 40 
08830 Sant Boi de Llobregat 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 29 de gener de 2020 
 

http://cebllob.org/?page_id=11101
http://cebllob.org/?page_id=11101
https://goo.gl/maps/XSBLBaFbKTdrmoWMA

