
 

Jornada formativa:  

MARVEF, Equip de súper 

herois, Un projecte de 

gamificació entre etapes 
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Data  

Dissabte 19 de maig de 2018 

Horari 

De 9.00 a 13.30h 
 

Lloc de realització 

Escola Àngel Guimerà 
Carrer de Bonaventura Pedemonte, 2 
Sant Andreu de la Barca 
 

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 17 de maig de 2018 

 

MARVEF, EQUIP DE SÚPER HEROIS 
UN PROJECTE DE GAMIFICACIÓ ENTRE ETAPES 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1-Presentar el projecte #marvef com un projecte de 
gamificació compartida. 

2-Explicar el com i el per què d’un projecte de 
gamificació anual i entre etapes  diferents. 

3-Donar a conèixer pinzellades del projecte, fortaleses i 
punts febles en la seva aplicació. 

4-Exemplificar amb la pràctica, activitats i tasques 
portades a terme en les diferents etapes. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

 Presentació del projecte. 
 Com va sorgir la idea? 
 Presentació dels professionals participants. 
 Parts i seqüenciació del projecte 
 Pràctica d’activitats i tasques del projecte a 

primària i secundària. 
 

CONTINGUTS: 
 Projecte de gamificació marvef. 
 Desenvolupament del projecte marvef: 

fortaleses i punts febles presentació dels professionals i perfil 
de l’escola on s’ha aplicat. 

 Projecte marvef, evolució i aplicació a l’aula. 
 Pràctiques de diferents activitats i sessions 

portades a terme. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de 

primària i secundària. 

 

MATERIAL: Cal portar roba esportiva.  

 

DOCENT:  
Jorge Palomares: Llicenciat en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
mestre d'Educació Física i professor 
associat de magisteri en la UIC 
(Universitat Internacional de 
Catalunya).  

 

 

https://goo.gl/maps/1dZXArhk6xP2


 

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del 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 17 de maig de 2018. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Escola Àngel Guimerà 
Carrer de Bonaventura Pedemonte, 2 
Sant Andreu de la Barca 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 27 d’abril de 2018 

 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=7151
https://goo.gl/maps/1dZXArhk6xP2

