
 

 

Jornada formativa:  

Formació Dinamitzadors 

de Joc  
 

Hores de durada 

5 hores   
 

Dates  

1 d’Octubre de 2016 
 

Horari 

 9h00 a 14h00: formació  
 

Lloc de realització 

LFG Bon Soleil 
Camí de la Pava, 15  
Gavà 

 

Cost: 

 GRATUÏT  

 

Data límit d’inscripció:  

Divendres 23 de setembre de 2016 

 

FORMACIÓ DINAMITZADOR DE JOC 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Donar les bases teòriques i pràctiques a tots 
aquells nois i noies que volen iniciar-se en la pràctica de 
l’arbitratge escolar. 

 Treballar la normativa específica de cada esport per 
capacitar l’alumnat per fer de dinamitzador de joc del seu 
esport a nivell escolar. 

 Formar als dinamitzadors de joc amb els valors que 
la pràctica esportiva en edat escolar comporta i el model 
d’esport escolar implantat a la comarca “Juga Verd Play”. 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

 De 9:00-10:00 h:  
 Jocs Escolars i Valors: Juga Verd Play 
 
 De 10:00-10:30 h:  
 Funcionament APP Baix-Esport – Juga Verd Play 
 
 De 10:30-10:45 h: Pausa  
 
 De 10:45-12:45 h:  
 Bloc específic: reglaments d’esports 
 
 De 12:45-13:45 h:  
 Part pràctica: reglaments d’esports  

 

REQUISITS DEL PARTICIPANTS:  

 Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents: 
- Edat mínima: 16 anys. 
- Tenir tramitada la llicència esportiva de dinamitzador/a de joc amb assegurança pel 

curs 16-17 

MATERIAL: Cal portar roba esportiva.  

 

 

http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=15124


 

 

 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la nova web del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat (www.cebllob.cat) o directament en el següent enllaç: 

 
Premeu aquí per a realitzar la inscripció 
 
Aquesta formació serà gratuïta per l’equip de dinamitzadors de joc del municipi corresponent 
(cada Ajuntament es responsabilitzarà de les inscripcions del seu municipi) 
 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el divendres 23 de setembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Sant Feliu de Llobregat, 9 de setembre de 2016 

 
 

 

http://www.cebllob.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuWRn7v5xsM8j74GdOyEDkQiQFOs1i3jT6mP1X_NfGu2Uzg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

