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Info Metodologies innovadores aplicades a l’Educació Física

Data: 9/09/21

Data límit: 
8/09/21

Docents: 
Marc Guillem

Óscar de Paula

Organitzador: 
CEBLLOB

250 places 
màxim

Visita web Inscriu-te!

Horari: 10:15 a 
12h

Duració: 2h Gratuït

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/502/inscripcio/nova
http://cebllob.org/
http://cebllob.org/forum-pef-21-online/


5
Introducció

8
Metodologia

10
Material

6
Objectius

11
Docents

7
Continguts

Índex Metodologies innovadores aplicades a l’Educació Física

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

4



FORMACIÓ 1 / SETEMBRE 2021

5

Introducció
 Sovint ens qüestionem el grau de corre-
spondència que existeix entre allò que diem i 
allò que fem, entre allò que entenem i allò que 
apliquem, entre allò que pensem i allò que es-
crivim. 

 Som conscients que forma part del nos-
tre dia a dia, de fet, un dels casos més freqüents 
el trobem en el treball pedagògic, on moltes 
vegades com a docents surfegem lligats a un 
conjunt de lectures i textos que compendien el 
saber conceptualitzat i que s’han de traduir en 
actes o accions en el context escolar.

 

Marc Guillem
Óscar de Paula
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Objectius
• Trencar les “barreres existents” entre la 
teoria i la pràctica.

• Reconèixer quines actuacions ja fem al 
nostre dia a dia que estan fonamenta-
des en teories. 

• Donar a conèixer pràctiques i eines re-
als a l’aula.

• Innovació amb rigor, tot fomentant la 
presa de decisions i el sentit crític ba-
sats amb evidències rellevants.



FORMACIÓ 1 / SETEMBRE 2021

7

Continguts
• La innovació educativa. Els elements 
que la defineixen.

• L’autoregulació: el paper de l’alumne 
en el procés d’ensenyament-aprenen-
tatge.

• La relació entre alumnes, docents, con-
tinguts i context.

• Dimensió transdisciplinar des de l’EF.

• Contextos d’aprenentatge eficaç i efi-
cients.

• Eines, recursos i experiències d’inno-
vació educativa.
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Metodologia
 Video-conferència utilitzant eines com STREAMYARD (a partir d’un canal 
de Youtube), Mentimeter per fer intervenir al professorat i segons la temporal-
ització Wonder.me per a cocrear activitats. 

https://streamyard.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wonder.me/
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Adreçat al 
professorat 
d’Educació 
Física

Primària

Secundària
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Material
 Per seguir la formació será imprescindible l’ús d’un ordinador amb con-
nexió WI-FI, no recomanem utilitzar el mòbil. Tenir una adreça de correu elec-
trònic. Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 
Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació.
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Docents
Marc Guillem

• Més de 15 anys d’experiència com a do-
cent d’EF i 25 anys com a entrenador de 
Basquetbol.

• Professor Associat Facultat d’Educació 
- Universitat de Barcelona

• Professor Associat FETCH - Universitat 
de Vic

• Membre grup de treball “Motricitat, 
Cognició, Infància i Escola” - UB

• Agregat Càtedra de Neuroeducació 
UB-EDU 1ST

• Formador Comitè Tècnic Federació 
Catalana de Basquetbol

Oscar de Paula
• Més de 15 anys d’experiència com a do-
cent d’EF i 20 anys com a entrenador de 
Basquetbol.

• Professor a l’escola FEDAC Montcada.

• Membre del departament d’Innovació 
i Millora de les Escoles FEDAC.

• Membre grup de treball “Gamificurs” 
- UB.

• Formador Comitè Tècnic Federació 
Catalana de Basquetbol.
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Carretera N-340 km.1249 
Parc de Torreblanca -  
Sant Feliu de Llobregat - 
08980
Telèfon 93.685.20.39
www.cebllob.org
@cebllob


