
 

 
FORMACIÓ ON-LINE  
Virtual Escape Classroom  

 

ORGANITZADOR:  
Consell Espor+u del Baix Llobregat  

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 
!  Conèixer i experimentar el poder de les ac+vitats interac+ves virtuals (VIDEO CALL GAMES) 

! Treballar i observar la importància dels reptes Fsics individuals i coopera+us com a eina mo+vadora 
durant les classes virtuals d'educació Fsica. 

! Conèixer el ventall de possibilitats que aporta la resolució d'enigmes com a eina fonamental en la 
millora de la creació d'hàbits de treball coopera+u, millora de la comunicació grupal i interacció so-
cial. 

! Ampliar i millorar el banc de recursos digitals que tenim a l'abast per crear experiències virtuals 
100% immersives. 

! Conèixer idees per estructurar les classes d'educació Fsica virtuals en períodes de confinament per 
tal d'assolir alts nivells de mo+vació i par+cipació.

CONTINGUTS: 

! La importància de les ac+vitats interac+ves virtuals (Video Call Games) com a eina mo+vadora. 

! Els reptes Fsics individuals i coopera+us (p.e challenges) com a  vehicle per fomentar la crea+vitat, 
la par+cipació i l’esforç de l’alumnat. 

! La resolució d’enigmes basats en l’expressió corporal com a metodologia innovadora, original i mo-
+vadora en la creació d’hàbits de treball coopera+u. 

Hores de durada: 
2,5hores   
Dates:  
7/04/2021 
Horari: 
De 18h a 20:30h 
Places: 
Màximes " 35   

Cost: 

! Professorat d#EF del Baix Llobregat: 10€ 

! Professorat d#EF de fora de la comarca i 
altres docents: 15€ 

Data límit d#inscripció:  

6 d#abril

VIRTUAL ESCAPE CLASSROOM



 

METODOLOGIA: 
! Viurem l’experiència virtual: DESTINO FINAL 

! Explicació i jus+ficació de les 3 fases de l’experiència virtual 

! Proposta d’ac+vitat interac+va virtual 

! Dubtes i preguntes 

MATERIAL:  

 

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

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 u+litzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

• Tenir una adreça de correu electrònic. 
• Es recomana l$#s 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, 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 

u+litzar el navegador Chrome per una experiència sa+sfactòria.  

 

MATERIAL

Fes clic a l’enllaç, fes un cop 
d’ull a la meva classe virtual i 
intenta trobar on està amagat 
el material per fer la classe. 
Recorda imprimir-ho!

https://docs.google.com/presentation/d/1lDXXPuhX3leX2s2ZiMrZelVuigtAvHsIGiEmtZNFnkY/edit?usp=sharing
https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

DOCENT:  

Maykel Guijarro Sánchez:  

- Grau d’educació primària (menció d’educació física) UB (2009-2013) 

- CFGS Activitats fisico-esportives (2006-2008) 

- Professor d’educació primària a l’escola L’Oreig des de l’any 2013 (Physical Education, Performing 
Arts Workshop, Science, Robotics, Música, Projecte interdisciplinar) 

- Co creador de l’escape room (MISSION SWAT) OPEN MIND ESCAPE ROOM 

- Jurat dels ESCAPE ROOM AWARDS 2020 

- Jugador d’ESCAPE ROOMS (+ de 300) a diferents païssos europeus com Russia, Hongria, 
Anglaterra i diferents comunitats autònomes espanyoles com Madrid, València, Pais Basc, 
Cantabria, Navarra, Aragó i Catalunya. 

- Creador del projecte P.E ESCAPE KIT, T-BOX i ESCAPE AT HOME per alumnes i professors/es. 

- Professor col.laborador de la Universitat de Barcelona (Innovació educativa en l’àmbit de l’ 
Expressió Corporal) 

- Formació en edició de vídeo (ADOBE PREMIERE, FINAL CUT, AUTO-CAD, 3D STUDIO MAX) 

- Formació en edició d’audio professional (Adobe 
Audition) 

- Professor de Dansa Urbana (Hip Hop, Locking, 
Popping) des de l’any 2006 a més de 20 escoles 
de dansa d’arreu de Catalunya. Actualment a 
Freedom Dance (Sant Joan Despí) i Rookies Dance 
Studio (Hospitalet de Llobregat) 

- Director i coreògraf del grup de Hip Hop de 
compet ic ió (FREEDOM FREAKS) I (NEW 
FREEDOM) 

- Game Master i actor a diferents ESCAPE ROOMS 
(MISSION SWAT, UNREAL HOSPITALET) 

- Creador de contingut pedagògic al perfil 
(_GAME_MASTER_FLASH) 



 

INSCRIPCIÓ:  

Cal confirmar l#assistència a la jornada a través de la web del Consell Espor+u del Baix Llobregat (www.ce-
bllob.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 Espor+u 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 6 

d#abril de 2021.  
  

Departament de Formació 
Consell Espor+u del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 15 de març de 2021

http://www.cebllob.cat/
http://www.cebllob.cat/
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/29/inscripcio/nova

	MATERIAL

