
 

Hores de durada 

4 hores  30 min 
 

Data  

Desembre de 2014 
 Dissabte 13 

Horari 

 8h45 a 9h00: recepció 
 9h00 a 10h00: introducció 

 10h00 a 11h30: pràctica dins 
del centre 
 11h30 a 13h30: itinerari 

 13.30h: fi de la formació 

 

Punt de trobada: 

Secció d’Institut de Collbató 
Carrer Tarragona, 26 
08293 Collbató 

 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  40  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

 

 

Jornada formativa:  

El Ioga, filosofia, 
beneficis  i pràctica 
aplicada 
Hores de durada 

3.5 hores   

Dates  

13 de maig de 2017 

Horari 

 9h50 a 10h: recepció 
 10h a 13h30: formació  

 

Lloc de realització 

Institut La Mallola 
Carrer d'Andreu Amat, 11, 
 08950 Esplugues de Llobregat 
 

Places 

Mínimes  12  
Màximes  30  

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 11 de maig de 2017 
 

 

EL IOGA, FILOSOFIA, BENEFICIS I PRÀCTICA APLICADA 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Conèixer aquesta ciència i disciplina mil·lenària que 
encara continua viva i que ha arribat a occident amb molta 
força. 
 

CONTINGUTS A DESENVOLUPAR: 

 Introducció teòrica. 

 Introducció pràctica. 

 Asanes,  pranayames i mantres. 

 Meditació i relax. 

 Dubtes, preguntes e intercanvi  d’idees. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 

secundària. 

 

MATERIAL: Cal portar roba còmoda i esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://www.google.es/maps/place/Institut+La+Mallola/@41.3802527,2.081985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49974fc54b183:0xe79e6acff29566e3!8m2!3d41.3802527!4d2.0841737


 

 

DOCENT: 

Ana Mosquera: Llicenciada en Ciències Biològiques   i titulada en Ioga 500h YT adults i nens/es. 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la 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 €): 

 
 
Cliqueu 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 no mitjançant transferència 
bancària!! 
 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dijous 11 de maig de 2017. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Institut La Mallola 
Carrer d'Andreu Amat, 11, 
08950 Esplugues de Llobregat 

 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 18 d’abril de 2017 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=4593
https://www.google.es/maps/place/Institut+La+Mallola/@41.3802527,2.081985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49974fc54b183:0xe79e6acff29566e3!8m2!3d41.3802527!4d2.0841737

