
  

Jornada formativa:  

Fem tennis i jocs de pales i 

raquetes a l’escola i a 

l’institut! 
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Data  

Dissabte 20 d’octubre de 2018 

Horari 

De 9.30 a 14h 

 

Lloc de realització 

Instal·lacions Esportives  Can Salvi  
Carrer Gaspar de Preses s/n, 08740 
 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 18 d’octubre de 2018 

 

FEM TENNIS I JOCS DE PALES I RAQUETES  
A L’ESCOLA I A L’INSTITUT! 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1- Conèixer eines per a la introducció del tennis i els jocs 
de pales i raquetes a nivell educatiu. 
2- Reconèixer els continguts tècnics, tàctics i reglamentaris 
bàsics. 
3- Plantejar i aplicar pautes de metodologia per tal 
d’optimitzar el treball amb els alumnes. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

 Elements bàsics de metodologia: el pretennis i el 
minitennis. 

 La familiarització amb l’entorn: material, espai i 
companys. 

 El joc global – tàctic. 
 Disseny d’activitats i tasques d’iniciació al tennis i 

als jocs de pales i raquetes. 
 Disseny i posada en pràctica d’una competició. 

 

DESTINATARIS:  

Professorat d’Educació Física de primària i secundària. 

 

MATERIAL:  

Cal portar roba esportiva. 

 

DOCENTS 

Josep Campos Rius: 

Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la 

Universitat Ramon Llull. Llicenciat en Educació Física per 

l'INEFC Barcelona i entrenador Nacional de Tennis 

 

  

https://goo.gl/maps/mRTU7dT7UNp


  

 

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 d’octubre de 2018. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Instal·lacions Esportives de Can Salvi de Sant Andreu de la Barca 
Carrer Gaspar de Preses s/n, 08740 
 Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 24 de setembre de 2018 

http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=8031
http://cebllob.org/?page_id=8031
https://goo.gl/maps/mRTU7dT7UNp

