
 

Jornada formativa:  

Alimentació i hàbits saludables 

per als nostres nens 
 
Hores de durada 

3 hores   

Dates  

26 de febrer de 2018 
 

Horari 

De 17:30h a 20:30h 

Lloc de realització 

Pavelló Can Roca 
Carrer Castanyer, s/n 
08860 - Castelldefels 

Places 

Mínimes   15 
Màximes  35 

 

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 22 de febrer de 2018 

 

 

ALIMENTACIÓ I HÀBITS SALUDABLES PELS NOSTRES NENS 

ORGANITZADOR: 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

 
OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Entendre les bases de la nutrició. 
 Aprendre estratègies bàsiques per inculcar bons 

hàbits als nens. 
 Entendre la importància d’una bona alimentació tan 

pels nens com pels adults. 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA: 
17:15h:  Recepció del assistents 
17:30h:  Començament de la xerrada 
20:15h:  Torn de preguntes 
20:30h:  Acomiadament 

 
CONTINGUTS: 

 Bases de la nutrició. 
 Fals mites sobre la nutrició. 
 Necessitats energètiques dels nens. 
 Estratègies pràctiques per educar als nens sobre 

alimentació i bons hàbits. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 
secundària. 

DOCENTS 
Equip directiu Roots Health Center.  
http://bit.ly/ponentsxerradanutricioconsellesportiu 

 Sergio Torralba:  Graduat superior en Activitats 
Fisicoesportives i activador muscular. 

 Cristina Bazo: Fisioterapeuta i Especialista en Nutrició 
Ortomolecular. 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del 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 22 de febrer de 2018. 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Pavelló Can Roca: Carrer Castanyer, s/n   
08860 - Castelldefels 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 7 de febrer de 2018 

https://www.google.com/maps/place/Poliesportiu+Can+Roca/@41.2826003,1.9682786,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a482bf8ebca961:0xcb56e16f7fcce1ef!8m2!3d41.2825963!4d1.9704673?hl=es-ES
http://bit.ly/ponentsxerradanutricioconsellesportiu
http://cebllob.org/?page_id=6480
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14873

