
 

FORMACIÓ ON-LINE “EN TEMPS REAL”                  
#DEFCONFINADA    (2ªconvocatòria) 

 

ORGANITZADOR: 

Consell Espor+u del Baix Llobregat  

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 
▪Compar+r recursos i experiències en l'Educació Física en 
confinament. 

▪Proposar escenaris probables per a l'Educació Física en el 
període de desconfinament. 

▪Reflexionar sobre la importància d'una Educació Física "a 
distància". 

CONTINGUTS: 

▪Recursos pràc+cs en període de confinament.  

▪Eines TIC per al disseny de recursos.  

▪Educació Física i emocions, en temps de confinament.  

▪L'acompanyament emocional de l'alumnat durant el 
confinament.  

▪Del "per a què i perquè" ensenyem al com aprèn l'alumnat.  

METODOLOGIA: 
▪ Els assistents par+ciparan al llarg de la formació en dues sales:

➢ Una des+nada a mostrar com el professorat del #EFteam ha solucionat l'Educació Física durant el 

confinament.

➢ I una altra, a debatre sobre com es pot adaptar l'Educació Física al procés de desconfinament quan 

reiniciem el curs al setembre.

▪ Tot i l'alt nivell d'incertesa, ens hem d'an+cipar visualitzant els diferents escenaris que se'ns presenten.  

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

Jornada formativa: 
#dEFconfinada 

Hores de durada 
3hores   
Dates  
8/06/2020 
Horari 
De 17h a 20h 

Places 
Màximes ➔  60  

Cost: 
▪ Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€ 
▪ Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

Data límit d’inscripció:  
Diumenge 7 de juny



 

REQUISITS:  
Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els següents aspectes: 

• Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics: 
1. Ordinador amb connexió wi-fi. 
2. Tableta amb connexió wi-fi. 
3. NO és recomana u+litzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

• Tenir una adreça de correu electrònic, preferentment XTEC. 
• Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 
• Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 

INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: 
• A tots els inscrits, durant el ma` del dilluns 8/06/20 s'enviarà un e-mail a l'adreça electrònica 

facilitada on s'informarà, entre d’altres coses, de l'enllaç per accedir a la videoconferència.  
• La videoconferència es farà mitjançant Google Meet. No cal instal·lar cap programari i s’aconsella 

u+litzar el navegador Chrome per una experiència sa+sfactòria.  
 
 

DOCENTS:  
#EFteam és un equip de professionals de l'Educació Física que ens hem unit per compar+r amb el 
professorat d'Educació Física en general els nostres recursos i projectes. El nostre veritable punt fort és tenir 
tres professors que actualment treballen en ins+tuts públics i concertats i que posen en pràc+ca tots els 
recursos i projectes que dissenyem.  

INSCRIPCIÓ:  
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la web del Consell Espor+u 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 Espor+u 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). La data límit d’inscripció i de pagament serà el 
diumenge 7 de juny de 2020.  

Departament de Formació 
Consell Espor+u del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 28 de maig de 2020

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.cebllob.cat/
http://cebllob.org/?page_id=12650
http://cebllob.org/?page_id=12650

