
 

 

 
 
 

Formació 7: Els e-sports a l’aula: Una proposta 
d’innovació docent 

 
 

o Data: 4 de març 
o Horari: 9h a 14h 
o Duració: 5h 
o Lloc: Heron Esports 
o Adreçat a: professorat de primària i secundària 
o Inscripcions màximes: 20 
o Docent: eDojo (Eulàlia Febrer i 

Miquel Llamas) 
 
 
 
 
Introducció:  
 

Els esports electrònics o e-sports representen un nou sector d’oci per molts 
nens i joves arreu del món. Es desenvolupen de forma paral·lela a les xarxes socials i 
les formes de socialització digital que aquestes permeten, però això no significa que 
hagin aparegut per substituir fórmules més tradicionals d’intercanvi d’experiències i 
coneixement. Conèixer com funcionen i els seus punts més atractius, obre 
possibilitats d’integració dins l’aula que estableixen avantatges clares, com ara 
apropar-nos als interessos de l’alumnat per construir el seu coneixement i construir 
oportunitats d’aprenentatge autònom i autoregulat.  
 
En aquesta formació, els docents podran apropar-se al món dels esports, conèixer 
propostes preexistents en àmbits formatius diversos i elaborar la seva pròpia proposta 
d’intervenció per l’aula. A més, comptarem amb un espai de pràctica sobre el videojoc 
Overwatch: una proposta d’estratègia molt semblant en la seva concepció a jocs més 
tradicionals com el baló presoner o el més modern laser tag, tot envoltat d’una esfera 
de poders màgics. 
 
 
 
Objectius:  

Objectiu principal 

• Apropar els docents a les possibilitats que ofereixen els e-sports com a eina 
pedagògica dins l’aula d’Educació Física. 

INSCRIPCIONS 

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/1149/F7-Els-e-sports-a-l-aula:-Una-proposta-d-innovacio-docent/


 

 

 

Objectius específics 

• Conèixer què son els e-sports i com s’articulen. 
• Entendre les similituds entre e-sports i esports tradicionals. 
• Apropar-se a casos existents dins àmbits formatius des d’una perspectiva 

d’innovació pedagògica. 
• Fer una primera aproximació teorico-pràctica a un e-sport (Overwatch). 
• Aprendre a dissenyar una intervenció per l’aula d’Educació Física basada en 

un e-sport. 

 
 
Continguts i metodologia:  
 
Els continguts d’aquesta formació són teòric-pràctics i la metodologia es planteja en 
base a de dos blocs principals, dividits per dues pauses actives: 

• Bloc teòric: tractarem què són els e-sports i les seves semblances amb els 
esports tradicionals, tot incloent exemples de com ens poden ajudar a 
solucionar problemes específics dins l’aula. Parlarem d’exemples docents 
preexistents, centrant-nos en casos desenvolupats dins l’aula d’educació 
física. 

Per altra banda, parlarem d’alguns aspectes referents a la innovació docent i 
oferirem una plantilla pel desenvolupament d’intervencions a l’aula, que els 
participants podran emprar al segon bloc i emportar-se amb ells. 

En últim lloc, presentarem el cas d’Overwatch, sobre el que treballarem de 
forma específica al bloc pràctic. 

 
• Bloc pràctic: Començarem per la pràctica, endinsant-nos al món d’Overwatch 

per conèixer-lo des de dins, sempre sota l’atenció i supervisió dels 
impartidors, que estaran a disposició per guiar l’experiència, resoldre dubtes 
i qualsevol qüestió tècnica que pugui sorgir.  
 
Tancat aquest primer tast del joc, es proposarà el disseny d’un pla 
d’intervenció per l’aula en base a la plantilla exposada al primer bloc, que es 
podrà treballar de forma individual o grupal. Tancarem amb una breu 
exposició de les propostes, per tal compartir les idees traçades amb la resta 
d’assistents i proporcionar un context pel debat. 
 
La formació finalitzarà amb un breu test de 10 preguntes. 

 
 
Material necessari per al professorat d’EF: aigua i esmorzar. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Docents:  
 
Miquel Llamas és Tècnic Superior Fisicoesportiu (IES Vh) i compta amb experiència 
com a docent dins l’àmbit dels e-sports i el disseny audiovisual. És entrenador de 
l’Equip Universitari d’eSports Amazon League i ha treballat com entrenador tant 
esportiu com e-sportiu a centres de fitness com eFitners Duet. Actualment, és 
professor d’e-sports per Electronic Dojo, on actua com assessor docent, i a Elite 
gaming. 
 
Eulàlia Febrer és Coordinadora d’Operacions a Electronic Dojo i professora a la 
Universidad Internacional de La Rioja, on s’especialitza en musicologia i pedagogia. 
La seva experiència inclou intervencions amb e-sports a l’aula, en col·laboració amb 
entitats com l’INEFC, el disseny i implementació de formacions en e-sports dins el 
marc català, així com xerrades tant acadèmiques com divulgatives a nivell nacional i 
internacional. 
 
 

Lloc: Heron Esports (Carrer Joan XXIII, 14, 08980 Sant Feliu de Llobregat) 

 

eDojo:  

Facebook: https://www.facebook.com/edojopro 
Twitter: https://twitter.com/eDojopro 
Instagram: https://www.instagram.com/edojopro/ 

 

Heron Esports: 

Twitter: https://twitter.com/Heron_Esports 
Instagram: https://www.instagram.com/heron_esports 
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