
  

FORMACIÓ ON-LINE:  
Eines per a la inclusió de la diversitat funcional  

en l’activitat física 

 

 

 

 

 

 

Introducció 

 
a inclusió de persones que presenten diversitat funcional en grups heterogenis de 

participants ens sessions d activitat física no és una pràctica realment estesa i 

normalitzada. Encara hi ha exemples d equips educatius (formals i no formals) que 

arraconen els perfils que presenten diversitat funcional per vàries raons.  

En un primer lloc trobem raons que provenen de la por i/o la sobreprotecció dels perfils 

que presenten diversitat funcional. També trobem dubtes en el rendiment físic del grup 

si es duu a terme l experiència de la inclusió. En últim lloc trobem impediments de tipus 

material i logístic provinents de la manca de recursos que algunes vegades (només algunes 

vegades) són necessaris per a la inclusió. 

 

L 

Duració: 1h30 

35 places 
màxim 

Horari: 18h a 19:30 Gratuït 

Visita web 

Data: 27/05/21 

Inscriu-te! Data límit: 
26/05/21 

Docent: 
Equip d’inclusió de la Diversitat de 

la Fundació Barça 
 

Organitzador: 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 
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Continguts 

Metodologia 

Des de la Fundació Barça es planteja una sessió per treballar amb els equips educatius 

(formals i no formals) que interaccionen amb infants i joves mitjançant sessions d activitat 

física, dividida en dues parts diferenciades: 

-Fase I: Experiència de sensibilització. 

-Fase II: Manual d adaptacions a la diversitat. 

 

 

 

 

 

• La inclusió com a oportunitat: experiència de sensibilització. 

• Continguts comuns del Manual de Diversitat de la Fundació Barça. 

• Eines per a la discapacitat visual. 

• Eines per a la discapacitat auditiva. 

• Eines per a la discapacitat intel·lectual. 

• Eines per a la discapacitat física. 

• Eines per a la paràlisi cerebral. 

• Eines per a la problemàtica de salut mental. 

 

 

 

 

 

 

• Fase I: visionat de la peça ideada, conceptualitzada i produïda per la Companyia 

CaboSanRoque que actua com a experiència de sensibilització. 



  

• Fase II: Compartir de forma presencial o virtual les eines particulars d adaptació 

d activitats concretes en funció de la tipologia de la diversitat recollides en el Manual 

de  Diversitat de la Fundació Barça. 

 

 

 

 

 

 

Professorat d’Educació Física (Primària i Secundària), educadors/es, entrenadors/es, 

personal tècnic esportiu, monitors/es de lleure i persones en procés de formació. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Equip amb perfils professionals diferents dedicats a atendre les especificitats que requereix 

la inclusió de persones que presenten diversitat funcional en els projectes que implementa la 
Fundació Barça arreu del món. L’equip es dedica a diagnosticar i activar els protocols necessaris 
a més de documentar tota la tasca que es realitza materialitzant manuals, protocols, rúbriques, 
etc.  

 
Actualment format per: 

• Marta Piqué: Educadora social. Coordinadora metodològica de la Fundació Barça. 
• Carme Rubio: Mestra de primària en menció educació física. Educadora del projecte 

FutbolNet i Diversitat. 
• Ariadna García: Educadora social. Coordinadora dels projectes d’Inclusió de la Diversitat 

al Japó. 
• Bernat Muñoz: Mestre de primària en menció educació física. Formador internacional de 

la Fundació Barça en metodologia inclusiva FutbolNet. 
• Ramon Garriga: Enginyer Industrial. Coordinador dels projectes d’Inclusió de la Diversitat 

a Catalunya i Coordinador de l’Equip d’Inclusió a la Diversitat de la Fundació Barça. 

 

 

Adreçat a: 

Docent: 
 

Equip d’inclusió de la Diversitat de la  
Fundació Barça 



  

Requisits 

Info accès  

 

 

 

 

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

aspectes: 

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

• Ordinador amb connexió wi-fi. 

• Tableta amb connexió wi-fi. 

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

• Tenir una adreça de correu electrònic. 

• Es recomana lú’s d auriculars amb micròfon per una bona comunicació. Triar un lloc 

tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 

 

 

 

 

 

 

• 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 utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria. 

 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 30 d’abril de 2021 

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.instagram.com/cebllob/?hl=es
https://www.facebook.com/cebllob/
https://www.youtube.com/channel/UCkUVv9vp7TkvgGLa34zNM-Q
https://twitter.com/cebllob?lang=es
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