
 

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:  

ESCAPE CLASSROOM: 

innovació pedagògica a 

l'aula d'educació física   
 

Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

9/03/2019 

Horari 

De 9:00h a 13:30h 
 

Lloc de realització 

Escola Salvador Lluch 
Entrada per: 
Carrer de la Mare de Déu de 
Montserrat 
Gavà 

 

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 7 de març 

 

ESCAPE CLASSROOM: INNOVACIÓ PEDAGÒGICA A L'AULA 

D'EDUCACIÓ FÍSICA   

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Aprendre a treballar les habilitats motrius bàsiques 
des d´una perspectiva diferent (lògica, observació, recerca, 
comunicació, treball en equip). 

 Utilitzar diferents eines TIC per enriquir les sessions 
d’EF basades en ESCAPE CLASSROOM. 

 Dissenyar un ESCAPE CLASSROOM de manera fàcil i 
senzilla. 

 Conèixer tècniques per a desenvolupar i adaptar 
activitats de  l´àmbit de l’EF al concepte ESCAPE 
CLASSROOM. 

 Aprendre a avaluar de manera objectiva i 
equilibrada un ESCAPE CLASSROOM. 

 

CONTINGUTS: 

- La Immersió. 

- El discurs o definició del objectiu. 

- El concepte "TREASURE HAUNTING". 

- GEOCACHING. 

- Ús de gadgets. 

- Ús de props. 

- Co-working. 

- Vies de comunicació amb el grup. 

- Armar i rearmar un ESCAPE CLASSROOM. 

- Anàlisi de perfils (rols-tipus de jugadors). 

- Concepte  d’ "INALTERABILITAT". 

- Com introdueixo el concepte ESCAPE ROOM 
en el marc de les competències? 

- Concepte BREAK OUT EDU. 

- Integració dels enigmes com a via para desenvolupar un aprenentatge significatiu. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/sescollbato.cat/index/home
http://baixesport.europeinyourlife.com/eiyl/?i=14949
https://goo.gl/maps/RZxLeWx5AZ82
https://goo.gl/maps/RZxLeWx5AZ82


 

  
 

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

 

MATERIAL: S’ha de portar roba esportiva. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENT:  
 
Maykel Guijarro Sánchez:  
CFGS Activitats físiques i esportives, Grau Mestre d'Educació primària (Menció d'Educació Física) i 
Professor de dansa urbana (HIP-HOP) titulat a ORTHOS. 
 

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 7 de març de 2019. 

 
 
COM ARRIBAR-HI:   
Escola Salvador Lluch 
Entrada per: 
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat 
Gavà 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 19 de febrer de 2019 

file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=8943
http://cebllob.org/?page_id=8943
https://goo.gl/maps/RZxLeWx5AZ82

