
 

Jornada formativa: 

Sensacions  de neu 

 

Hores de durada 

4 hores   

Dates  

9/02/2019 

Horari 

De 9:00h a 13h 
 

Punt de trobada 

 
Estació d’esquí Rasos de Peguera 
08618 Castellar del Riu 

 
Cost: Inscripció gratuïta 

 

Data límit d’inscripció:  

Dijous  7 de febrer 

SENSACIONS DE NEU 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat  

Club esport i salut Catalunya, que és un club esportiu sense 
afany de lucre que organitza activitats esportives 
extraescolars i tallers i excursions formatives en horari 
lectiu, buscant sempre sent innovadors, originals i molt 
compromesos amb els valors esportius i hàbits saludables. 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

L’objectiu d’aquesta jornada és que el professorat 
experimenti un “tast” d’una proposta d’excursió de neu 
amb activitats que l’entorn i l’espai d’aquesta antiga 
estació de Rasos de Peguera permet. Situada a 1h i 15 
minuts del Baix Llobregat, ofereix la possibilitat de fer una 
jornada d’un dia amb la vostra l’Escola o Institut, sortint a 
les 9h i tornant a les 16h aproximadament, amb 3 hores 
d'activitats dirigides i 1 hora amb el dinar i temps lliure a la 
neu. 
 
La proposta que s’oferirà als centres educatius serà: 
 

 4 activitats de 40' aproximadament que cada centre 
escollirà entre un menú de més de 8 propostes, on l'activitat principal és el Mushing, 
reconegut pel COI com esport d'hivern. Es vol apropar aquesta disciplina esportiva als 
alumnes per tot el que pot transmetre: coneixement esportiu, contacte amb la natura, 
interacció amb els gossos, etc. 

 
Altres activitats poden ser: raquetes de neu, fer iglús, jocs a la neu, interacció amb els gossos, jocs 
cooperatius, reptes esportius d’equip etc. 
 

 CONTINGUTS DE LA JORNADA: 

Es vivenciaran el conjunt d’activitats programades, de manera que el professorat assistent podrà 
tenir un coneixement bàsic del que és el Mushing i de les diferents activitats que podem fer a la 
neu amb els escolars.  
Coneixerem els orígens d’aquest esport, les instruccions bàsiques amb els gossos, les tècniques de 
conducció del trineu. També tastarem altres activitats formatives que complementaran l’activitat 
a la neu. 
  

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

MATERIAL: Serà necessari portar botes de muntanya, guants i roba de neu, esmorzar i aigua. 

 

DOCENTS:  

L’activitat estarà impartida per 3 professionals de l’activitat física i l’esport: 
Toni Lozano: Musher professional, amb molts anys d’experiència que ens ensenyarà els principis 
bàsics d’aquest esport. 

https://www.google.com.br/maps/place/Rasos+de+Peguera/@42.1419883,1.7641086,214m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a5a6b2925c6753:0x44535951346542b7!8m2!3d42.1419873!4d1.7646558


 

 
Noelia Chozas: Mestre d’Educació Física, amb molta experiència amb tallers i activitats a escoles. 
Miqui Jansà: INEFC, amb molta experiència amb tallers i activitats a escoles. 
 

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: 
 

Premeu aquí per a realitzar la inscripció  
 

La inscripció és gratuïta! 
La data límit d’inscripció serà el dijous 7 de febrer de 2019. 

 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Estació d’esquí Rasos de Peguera 
08618 Castellar del Riu 
Barcelona  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 15 de gener de 2019 
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