BASKET BEAT:
UNA PROPOSTA ARTÍSTICA PER REVISAR EL NOSTRE ROL COM A EDUCADORS
ORGANITZADOR:

Jornada formativa:
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Llobregat:
10€
Dimecres 13 de desembre de 2017
 Professorat d’EF de fora de la
comarca i altres docents: 15€

Consell Esportiu del Baix Llobregat
OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR:
- Incorporar l'art i la cultura com a metodologies per a les
pròpies accions dels professionals participants.
- Analitzar i utilitzar la pròpia experiència del grup per
debatre els usos de l'art així com el nostre paper com a
professionals.
- Identificar recursos i estratègies de la pedagogia i
psicologia que puguin ser directament aplicables especialment- en base a les pràctiques coeducatives.
CONTINGUTS:
- Elements propis de la metodologia Basket Beat: training
group, stop moment, observació participant,
acompanyament socioeducatiu, espai caòrdic, principi
d'iso, experiència musical de creixement...
- Transferència entre dinàmiques/exercicis i habilitats per a
la vida.
- El rol de l'educador: l'heteronomia, la corporalitat, la
comunicació.
- Art/esport com a fi VS art/esport com a mitjà; intervenció
social VS acció social; educació bancària VS educació
dialògica; cultura estàtica/hegemònica/elitista VS cultura
dinàmica/democràtica/col·lectiva.
DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i
secundària.
MATERIAL: Roba i calçat còmode.

DOCENTS
David Sitges-Sardà, musicoterapeuta i filòsof, membre de l’associació Basket Beat, i director del
projecte artístic.

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 dimecres 13 de desembre de 2017.

COM ARRIBAR-HI:
Institut Cornellà
Av. de Sant Ildefons, 24, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Departament de Formació
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 20 de novembre de 2017

