
  

 

 

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:  

AVALUACIÓ 

COMPETENCIAL: de la 

teoria a la pràctica 

(Formació confinada) 
 

 

 

Hores de durada 

3,15 hores   

Dates  

30/04/2020 

Horari 

De 17:00h a 20:15h 
 
 

Places 

Mínimes   10 
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:  

Dimecres 29 d’abril 

2A CONVOCATÒRIA FORMACIÓ  ON-LINE “EN TEMPS 

REAL” AVALUACIÓ COMPETENCIAL: DE LA TEORIA A LA 

PRÀCTICA 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Contextualitzar l’avaluació competencial dintre del marc 

teòric i normatiu. 

 Diferenciar les funcions de l’avaluació 

(formativa/formadora i qualificadora).  

 Identificar diferents instruments d’avaluació.  

CONTINGUTS: 

 Anàlisi del marc conceptual i normatiu de l’avaluació 

competencial. 

 Descripció de diferents instruments d’avaluació 

competencials. 

 Realització de debats respecte l’ús dels diferents 

instruments d’avaluació.  

METODOLOGIA: 

 El curs es realitza de manera telemàtica mitjançant 

videoconferència (comunicació sincrònica, intercanvi 

d’informació en temps real).  

 Durant la sessió, les persones assistents, realitzen 

treballs en grups reduïts, on s’agrupen en sales de 

videoconferències independents a la resta de grups. 

 Tanmateix, durant la formació, es realitzen activitats per 

potenciar una formació activa, on les persones assistents tinguin 

un rol actiu, en la mesura que sigui possible. 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i secundària. És necessari, però no 

imprescindible, els coneixements bàsics del desenvolupament del currículum competencial.  

 

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


  

 

 

REQUISITS:  

Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els següents aspectes: 

 Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics: 

1. Ordinador amb connexió wi-fi. 

2. Tableta amb connexió wi-fi. 

3. NO és recomana utilitzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

 Tenir una adreça de correu electrònic, preferentment XTEC. 

 Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 

 Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 

 

INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: 

 A tots els inscrits, durant el matí del dijous 30/04/20 s'enviarà un e-mail a l'adreça electrònica 
facilitada on s'informarà, entre d’altres coses, de l'enllaç per accedir a la videoconferència.  

 La videoconferència es farà mitjançant Google Meet. No cal instal·lar cap programari i s’aconsella 
utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENT:  
 
Josep Maria Piulachs: Professor d'Educació Física (n. col·legiat 11332) del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya (actualment a l'Institut Valèria Haliné) 
Membre del grup de treball #EFteam i del ProyectoE. 
 

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 dimecres 29 d’abril de 2020. 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 23 d’abril de 2020 

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=12250
http://cebllob.org/?page_id=12250

