
 

 

Jornada formativa:  

Eines per al benestar 

corporal 
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

15/12/2018 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Institut Olorda  
Carrer de Carles Buïgas 
Sant Feliu de Llobregat   
 

Places 

Mínimes   15 
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 13 de desembre 

 EINES PER AL BENESTAR CORPORAL DEL DOCENT D’EF 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

PRESENTACIÓ: 

Aquesta és una sessió per introduir eines provinents de 
tècniques diverses que tenen en comú el treball sobre 
l’aspecte del benestar en la pràctica física. Aquest 
benestar es fonamenta en la consciència corporal, en 
l’educació de l’atenció “cap endins”, en un món ple 
d’estímuls on tot sembla trobar-se fora d’un mateix/a.  
La pràctica esportiva i física en general proporciona 
l’entorn per experimentar coses noves, que forcen 
aquesta presa de contacte amb el propi cos; malgrat 
això, el nivell de consciència corporal i del ser no es veu 
afavorit en els contextos de pràctica convencionals 
(sovint aquesta té un caràcter grupal, o s’afavoreix 
estimular l’atenció cap a l’execució tècnica o altres 
elements externs).  

A través d’un marc general inspirat en el ioga, 
l’antigimnàstica i el mindfulness, s’abordaran eines 
concretes per afavorir aquesta retrobada amb el sentir 
del cos; en aquesta retrobada caldrà transitar pel 
moviment, la respiració, l’alliberament de resistències, 
tensions i compensacions musculars, i la connexió cos-
ment, per acabar finalment en la consciència del cos en 
repòs. 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Oferir un tast pràctic de tècniques físiques que 
tenen com a objectiu l’equilibri corporal, la salut i el 
benestar global  

 Evidenciar la relació que hi ha entre el benestar 
mental, emocional i corporal  

 Conèixer algunes de les asanes bàsiques del ioga  
 Conèixer algunes de les postures bàsiques de restauració corporal  
 Prendre consciència de la respiració, en el repòs i en el moviment  

 
CONTINGUTS: 

 La columna vertebral com a eix del moviment  
 Exercicis d’obertura de la musculatura del tronc  
 Exercicis de flexibilització  
 El treball de restauració corporal  
 La respiració en les pràctiques de benestar  
 La salutació al sol  
 El treball d’hipopressius 

https://goo.gl/maps/1Pv4HakSzeS2


 

 

 

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

MATERIAL: Roba còmoda, una màrfega/aïllant, una manteta i un xurro de piscina (si és possible). 

DOCENT:  

Aïnhoa Verdaguer, Llicenciada en CAFE per la UB,  Màster Oficial en Esport Sostenible i Benestar 

per la UdL, CAP per la UaB i Graduada en Psicologia per la UOC. 

Habitem un cos, una forma que ens conté, i que té les seves memòries i sentits. La nostra forma  
ens permet estar en el món,  defineix com ens hi relacionem i com són les nostres experiències. 
Conèixer la nostra forma, el nostre cos, és la primera aproximació i en aquest taller 
experimentarem eines per al nostre benestar corporal, per al nostre benestar global i per a 
conèixer-nos una mica més. 
 

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 €):  
 

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 13 de desembre de 2018. 
 

 
COM ARRIBAR-HI:   
Institut Olorda   
Carrer de Carles Buïgas 
Sant Feliu de Llobregat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 21 de novembre de 2018 
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