
 

 

Jornada formativa:  

Atenció la diversitat en 

l’EF: Què hem de saber 

i com actuar amb 

l’alumnat amb altes 

capacitats?  
 
Hores de durada 

4,5 hores   

Dates  

18/05/2019 

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€ 

 

 ATENCIÓ  LA DIVERSITAT EN L’E.F: QUÈ HEM DE SABER I COM  

ACTUAR AMB L’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS?  

 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat. 

 

PRESENTACIÓ: 

Aquesta sessió ens ajudarà a reflexionar sobre aquests 
nens, nenes, nois i noies que tenim en les nostres sessions  
d’educació física i que tenen una particularitat:  

 
“Ser persones amb altes capacitats”. 

 
Fàcil és per a nosaltres com a docents, si tenen un talent 
motriu ben desenvolupat, però nosaltres parlarem dels que 
no el tenen prou desenvolupat i que a més no estan 
motivats per la nostra matèria. 
Alguns d’ells detectats i diagnosticats, altres cap de les dues 
coses, però ens necessiten, els hem d’activar i motivar cap a 
l’educació física i l’adquisició hàbits saludables que perdurin 
al llarg de les seves vides. 
 
Ens hem d’ajudar entre nosaltres i ajudar-los a  ells i elles a 
desenvolupar-se de manera integral  i equilibrada, amb una 
petita explicació del què són les altes capacitats, unes 
característiques generals, perfils que ens podem trobar a 
les sessions i algunes estratègies que ajudin a captar la seva 
atenció i mantenir la motivació sereu capaços d’atendre’ls, 
sense cap dubte...  
 
 
 
 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1. Definir què són les altes capacitats. 
2. Reconèixer característiques generals en alumnes amb altes capacitats. 
3. Detectar a aquest alumnat coneixent diferents perfils. 
4. Conèixer metodologies i recursos per a una intervenció educativa exitosa. 
5. Resoldre un cas pràctic en grup. 
6. Practicar reptes cooperatius desenvolupant més d’un talent. 

 
 
 

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


 

 

 
 
CONTINGUTS: 

1. Les altes capacitats. 
2. Característiques generals dels nens, nenes, noies i nois amb altes capacitats. 
3. Perfils de l’alumnat amb altes capacitats. 
4. Estratègies metodològiques en les sessions.  
5. Recursos, bibliografia... 
6. Cas pràctic per a resoldre. 
7. Reptes cooperatius i practiquem. 

 

 

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

 

MATERIAL: Roba còmoda i carpeta per apuntar tot allò que us cridi l’atenció. 

 

DOCENT:  Sònia Vidal. Llicenciada en CAFE - URLl,  Diplomada mestra i especialitat d’educació 
física per URV. Màster Oficial en Direcció i Gestió de Centres Educatius- UNIR. Formadora de 
docents i altes capacitats. Fent tesi doctoral a UB: “Altes capacitats i activitat física i esport”. 
Escriptora del llibre: Actividad física y altas capacidades. Editorial Horsori. 2018. 
 

“Donar la importància que es mereixen els nostres nens, nenes, nois i noies amb altes 
capacitats i la gran necessitat que practiquin activitat física i esport dintre i fora de 

l’horari lectiu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 16 de maig de 2019. 

 
 
COM ARRIBAR-HI: 
Institut Olorda  
Carrer de Carles Buïgas 22-28 
Sant Feliu de Llobregat   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 17 d’abril de 2019 
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