
  

 

Jornada formativa:  

 

Eines tecnològiques per al 

docent d’Educació Física  
 
 
 
Hores de durada: 
2,5 hores   
 
Dates:  
16/12/2020 
 
Horari: 
De 18h a 20h30 
 
Places: 
Màximes ➔  16  
 
 
 
 
 
 
Cost: 

▪ Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€ 

▪ Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 
 
 
 
Data límit d’inscripció:  

Dimarts 15 de desembre 

 

FORMACIÓ ON-LINE “EN TEMPS REAL”  

Eines tecnològiques per al docent d’Educació Física  

 

 

 

 

ORGANITZADOR:  

Consell Esportiu del Baix Llobregat  

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR:  

▪ Valorar la necessitat d'iniciar protocols de treball més 
productius. 

▪ Aprendre el funcionament bàsic d’aplicacions per gestionar: 
tasques, checklists i calendaris. 

▪ Aprendre a gestionar projectes en l'àmbit organitzatiu de 
centre, de cicle, de departament, d’especialitat o de tutoria. 

▪ Conèixer les possibilitats que ens ofereixen els mòbils i les 
tauletes per gestionar totes les aplicacions de productivitat. 

CONTINGUTS:  

▪ Els protocols de treball: anàlisi i propostes de millora. 

▪ Aplicacions de tasques: google task, g-task… 

▪ Aplicacions per la gestió de notes, idees, checklists… 

▪ Eines tecnològiques per l’organització de tasques, gestió de 
projectes individuals i col·lectius... 

▪ Els dispositius mòbils com a eina per millorar la 
productivitat. 

METODOLOGIA:  

▪ La gestió de la sessió serà a través d’un site específic on els 
assistents podran accedir al material del curs, a les propostes de 
treball i a les diferents sales de treball. 

▪ L’estructura de la sessió es basarà el treball de diferents 
aplicatius iniciant-se sempre amb una explicació grupal i una posada 
en pràctica en petits grups de treball on es plantejaran diferents 
propostes. 

▪ La selecció i priorització de continguts de la formació es 
basarà en el resultat d’una enquesta prèvia que hauran de 
respondre els assistents on es valorarà el coneixement previ i les 
necessitats del curs. 

 



  

 

 

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

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 utilitzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

• Tenir una adreça de correu electrònic. 

• 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 matí del dimarts 15 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.  

• IMPORTANT! Si no us ha arribat el correu de l’enllaç mireu primer al SPAM o correu NO DESITJAT 
abans de posar-vos en contacte amb nosaltres. 

• La videoconferència es farà mitjançant Google Meet. No cal instal·lar cap programari i s’aconsella 
utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 
 

DOCENT:   

 

#Albert Tena: 

• Diplomat en ed. Física per la UAB 

• Postgrau en direcció i gestió de centres educatius per la UB 

• Mestre d’ed. Física i TIC a primària i secundària des de 1998 

• Cap d’estudis de l’Escola França de Terrassa des del curs 2016 

• Coordinador de formació de l’Associació FOCC 

• Formador per a docents certificada pel Departament d’Educació. 
 

 

 

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). La data límit d’inscripció i de pagament serà el 

dimarts 15 de desembre de 2020.     
Departament de Formació 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Sant Feliu de Llobregat, 24 de novembre 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=13941
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