
 

Hores de durada 

4 hores  30 min 
 

Data  

Desembre de 2014 
 Dissabte 13 

Horari 

 8h45 a 9h00: recepció 
 9h00 a 10h00: introducció 

 10h00 a 11h30: pràctica dins 
del centre 
 11h30 a 13h30: itinerari 

 13.30h: fi de la formació 

 

Punt de trobada: 

Secció d’Institut de Collbató 
Carrer Tarragona, 26 
08293 Collbató 

 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  40  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

 

 

Jornada formativa:  

Educació Física 

Emocional 
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

23/02/2019 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Complex Esportiu 11 de Setembre 
Carrer de Bonaventura 
Pedemonte, 25 
Sant Andreu de la Barca 

 

Places 

Mínimes   12 
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 21 de febrer 

 

EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Desenvolupar les competències emocionals de 

l’alumnat mitjançant l’acció motriu. 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

 El vincle entre les emocions i l’educació física. 

 Les bases de l’educació física emocional. 

 Estructura d’una sessió d’Educació Física emocional. 

 Vivència de propostes pràctiques. 

 

CONTINGUTS: 

- L’educació Física Emocional. 

- Les competències emocionals. 

- La consciència emocional. 

- La regulació emocional. 

- La competència social. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 

secundària. 

 

MATERIAL: S’ha de portar roba esportiva i una manta o 

similar per a la part final de la sessió. 

  

 

  

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://goo.gl/maps/MoMH3s8r2aK2
https://goo.gl/maps/MoMH3s8r2aK2


 

 

DOCENT:  

Irene Pellicer 
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Màster en Ciències mèdiques aplicades a 
l’Activitat Física i l’Esport, Diplomada en Direcció i gestió d’Entitats Esportives, Màster en Educació 
Emocional i Benestar i Postgrau en Neurociència. 
 

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 21 de febrer de 2019. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Complex Esportiu 11 de Setembre 
Carrer de Bonaventura Pedemonte, 25 
 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 29 de gener de 2019 

file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=8816
http://cebllob.org/?page_id=8816
https://goo.gl/maps/MoMH3s8r2aK2

