
  

 

 

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:  

ESCAPE ROOM:  

Royal Battle 
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

14/03/2020 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Escola del Parc 
Zona Fondo d’en Peixo, 3. 
08820 El Prat de Llobregat 

 

Places 

Mínimes   12 
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  12 de març 

 

 

ESCAPE ROOM: ROYAL BATTLE 

 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Viure en primera persona la experiència del Royal 
Battle. 
 Aprendre a dissenyar el vostre propi Royal Battle. 
 Aprendre a crear rúbriques d’avaluació del Royal 
Battle. 
 Compartir les experiències per crear un banc de 
reptes i enigmes a nivell global. 
 Posar en comú els pros y contres d’aquesta 
dinàmica de joc i les seves possibles variants per una millor 
adaptació. 
 Crear una correcta seqüenciació dels reptes basada 
en les HMB. 
 Conèixer i aprendre les tècniques d’un bon Game 
Master. 

 

CONTINGUTS: 

 Noves tendències en l’Escape Room Educatiu en 

l’àrea d’Educació Física: Royal Battle. 

 Què és un Royal Battle. 

 Com dissenyar un Royal Batlle. 

 Com crear reptes y enigmes per un Royal Battle. 

 Com avaluar el Royal Battle. 

 Materials necessaris per a crear un Royal Battle. 

 Gestió de la competitivitat en el Royal Battle. 

 Sistema de puntuació en un Royal Battle. 

 Qualitats d’un bon Game Master. 

 

 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://goo.gl/maps/j9PNYpGeLD5dq69VA


  

 

 

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

 

MATERIAL: S’ha de portar roba esportiva. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENT:  
 
Maykel Guijarro Sánchez:  
CFGS Activitats físiques i esportives, Grau Mestre d'Educació primària (Menció d'Educació Física) i 
Professor de dansa urbana (HIP-HOP) titulat a ORTHOS. 
 

 

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 12 de març de 2020. 

 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Escola del Parc 
Zona Fondo d’en Peixo, 3. 
08820 El Prat de Llobregat 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 14 de febrer de 2020 

file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=11599
http://cebllob.org/?page_id=11599
https://goo.gl/maps/j9PNYpGeLD5dq69VA

