
  

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:  

Educa Verd Play: Una 

proposta de gamificació 

per a treballar els valors 

en EF. 
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

27/04/2019 
 

Horari 

De 9.00 a 13.30 
 

Lloc de realització 

Institut Valèria Haliné 
Camí Fondo Aymerich, 4, 
08860 Castelldefels 
 

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 

25/04/2019 

 

 

EDUCA VERD PLAY: UNA PROPOSTA DE GAMIFICACIÓ PER A TREBALLAR ELS VALORS EN EF 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1-Presentar les característiques de la gamificació com a 
estratègia educativa. 
2-Mostrar la finalitat i els objectius del projecte EducaVerdPlay. 
3-Practicar les activitats d’ensenyament - aprenentatge del 
projecte. 
4-Reflexionar sobre la importància de la gamificació com a 
estratègia motivacional per a l’alumnat. 

  

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

9.00 - 9.15: Arribada, presentació i lliurament de la 
documentació. 
9.15-10.30: Introducció teòrica.  
10.30 - 11.00: Coffee-break 
11.00 - 13.00: Part pràctica. 
13.00 – 13.30: Posada en comú i reflexions finals. 

 

CONTINGUTS: 

1. La gamificació com estratègia motivacional a EF. 
2. Recursos per a treballar valors a EF. 
3. Relació entre valors i esport. 

 

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i 

secundària. 

 

MATERIAL: Roba esportiva. 

 

  

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


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENT: CARLES ZURITA MON. Llicenciat en Educació Física per l’INEFC de Barcelona. Membre del 
#EFTeam. Professor d’educació física, cap d’àrea i tutor de treballs de recerca a l’Escola Virolai de 
Barcelona des de l’any 1998. Formador de professorat d’educació física per institucions com l’INEFC de 
Barcelona, Blanquerna-Universitat Ramon Llull, l’Institut Barcelona Esports i el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat. Ha col·laborat en la redacció de llibres i articles al voltant de recursos aplicats en l’àmbit de 
l’educació física, com “Una Educación física para la vida” o “Secretos del profesorado eficaz en EF”. 
Guanyador 2 cops del Premi TAC del Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb membres del 
#EFTeam. Ha col·laborat en generar documentació dels programes JugaVerdPlay i EducaVerdPlay.  
 

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 25 d’abril de 2019. 

 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Institut Valèria Haliné 
Camí Fondo Aymerich, 4, 
08860 Castelldefels 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 19 de març de 2019 

file:///C:/Users/Paula/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cebllob.cat
http://cebllob.org/?page_id=9271
https://goo.gl/maps/M6zoDdtuKLx

