
  

Jornada formativa:  

Educació física per persones 
amb diversitat funcional 
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

28 de gener de 2017 

Horari 

 8h50 a 9h : recepció 
 9h a 13.30h : formació  

 

Punt de trobada: 

A concretar 

 

 Places 

Mínimes  12  
Màximes  25  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous 26 de gener 

 

EDUCACIÓ FÍSICA PER PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Associació Demanoenmano 
 

INTRODUCCIÓ: 

En la formació que es portarà a terme es parlarà de 
quins aspectes són importants per ensenyar l’educació 
física a les persones amb diversitat funcional 
(discapacitat psíquica i malaltia mental). Quines són les 
seves característiques i de quina manera podem actuar. 
A partir d’aquí els inclourem dins d’una classe ordinària.  

 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Entendre les característiques i capacitats de les 
persones amb diversitat funcional. 

 Conèixer mètodes d’actuació amb les persones 
d’aquestes característiques.  

 Incloure a les persones amb discapacitat psíquica i/o 
malaltia mental en classes ordinàries.  

 

CONTINGUTS: 
PART TEÒRICA: 

 La discapacitat psíquica i la malaltia mental. 

 Les relacions de les persones amb diversitat 
funcional. 

 Com tractar la discapacitat psíquica. 

 Problemàtica del professorat. 

 Inclusió en Educció Física 
PART PRÀCTICA 

 Activitats pràctiques per al professorat d’educació física amb el rol d’una persona amb 
discapacitat psíquica. 

 

DESTINATARIS 
Professorat d’Educació Primària i Secundària. 



  

 

PERSONAL TÈCNIC 

Cynthia González Pinteño 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, màster en formació del professorat.  
Coordinadora de projectes de l’associació Demanoenmano (associació dedicada a l’esport per 
persones amb diversitat funcional). 

 

MATERIAL:  

 Cal portar roba esportiva. 

 

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 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 Esportiu 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). Continuem amb el 
pagament directe amb la vostra targeta de crèdit i mitjançant transferència bancària!! 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dijous 26 de gener de 2017. 

 
 
LLOC:   
A concretar 
 
 
 
 
  
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 29 de desembre de 2016 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=3467
http://cebllob.org/?page_id=3467

