
  

 

 

FORMACIÓ ON-LINE  

40 anys d’esport al Baix Llobregat: Activitats i recursos 

didàctics per a les classes d’Educació Física  

 

 

ORGANITZADOR:  

Consell Esportiu del Baix Llobregat  

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR:  

▪ Conèixer els recursos didàctics elaborats per a les classes 
d’Educació Física en relació als 40 anys d’esport a la comarca.  

▪ Obtenir els coneixements necessaris per a poder-los 
implementar a l’aula.  

▪ Conèixer la contextualització històrica necessària en relació 
als recursos per millorar el procés d’ensenyament aprenentatge.  

CONTINGUTS:  

▪ Introducció històrica: L’esport en el procés de 
democratització a Catalunya i al Baix Llobregat entre 1980 i 2020.  

▪ Els Recursos didàctics i la seva aplicació.  

 METODOLOGIA:  

▪ El professorat que intervé com a docent en la jornada 
formativa desplegarà una metodologia expositiva. En primer lloc, 
es donaran a conèixer els eixos fonamentals del procés de 
democratització social, esportiva i política a la comarca del Baix 
Llobregat, destacant-ne la importància del seu Consell Esportiu en 
la dinamització del teixit de l’esport d’aquest període (1980-2020). 
A continuació, es presentarà el recull d’activitats proposades per a 
nivells de Primària i Secundària, posant l’accent en el seu 
abordatge didàctic. Al finalitzar ambdues exposicions, els 
participants podran intervenir per tal de formular dubtes, afegir 

comentaris o bé suggerir aportacions. 

 

 

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

 

Jornada formativa:  

40 anys d’esport al Baix 

Llobregat: Activitats i 

recursos didàctics per a les 

classes d’Educació Física  

 
Hores de durada: 
2,5hores   
 
Dates:  
26/11/2020 
 
Horari: 
De 18h a 20:30h 

 
Places: 
Màximes ➔ 35   
 
Cost: 
▪ Professorat d’EF del Baix Llobregat: 

gratuït 

▪ Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 5€ 

 
 
Data límit d’inscripció:  

Dimecres 25 de novembre  



  

 

 

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. 

• 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 dimecres 25 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.  

• IMPORTANT! Si no us ha arribat el correu de l’enllaç mireu primer al SPAM o correu NO DESITJAT 
abans de posar-vos en contacte amb nosaltres. 

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

 

DOCENTS:  

 

▪ Jaume Bantulà Janot: Doctor en Filosofia i Ciències de 
l'Educació. Professor titular de la Universitat 
Ramon Llull. Membre del Grup de Recerca en 
Innovació, Esport i Societat (GRIES), de Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport, de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 

Blanquerna.   

▪ Xavier Pujadas Martí (PhD): Professor titular en Història 
de l'Esport / Investigador Principal del Grup de 
Recerca i Innovació en Esport i Societat de la 
Universitat Ramon Llull (Blanquerna. FPCEE). 

  

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 (gratuït) o de fora i altres docents (5 €):   

 

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). La data límit d’inscripció i de pagament serà el 25 

de novembre de 2020.     
Departament de Formació 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Sant Feliu de Llobregat, 5 de novembre de 2020 

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=13724
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