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 ORGANITZEN:                                                                                                                                         

Ajuntament de Barcelona- Institut Barcelona Esports  

Universitat de Barcelona- Institut de Ciències de l’Educació- Departament de Didàcti-
ca de l’expressió musical i corporal

Amb la col·laboració de:                                                                                                               
• Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació

• Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
de Catalunya (COPLEFC)

• Diputació de Barcelona. Àrea d’Esports

• INEFC-Barcelona

• Universitat Ramon Llull

 LLOC                                                                                                                                                 

INEFC Barcelona (av. de l’Estadi s/n 08038 Barcelona)

 PREUS                                                                                                                                                

•  Professorat d’Educació infantil, primària i secundària i tècnics d’esport en edat 
  escolar.  60€

•  Estudiants universitaris, col·legiats al COPLEFC i tècnics d’esport del Consell de  
 Coordinació Esportiva. 50€

•  Altres. 80€

Inscripcions amb un 50% de descompte fins al 15 de setembre de 2012.
Certificat acreditatiu de 30 hores de formació emès per la UB (formació meritable per 
a les oposicions).

 INSCRIPCIÓ                                                                

Per formalitzar la matrícula a les jornades cal: 

1. Fer la transferència bancària a “La Caixa” (Institut Barcelona Esports, inscripcions  
  2100-3000-15-2201745709).

2. Presentar per correu electrònic a promocioesportiva2@bcn.cat a l’Institut Barcelona  
  Esports la butlleta d’inscripció emplenada que trobareu a www.bcn.cat/esports i la  
  còpia de la transferència.

3. El dia de les jornades caldrà presentar la còpia de la transferència bancària i els 
  documents que acreditin el preu.

Per assistir només a les conferències cal: enviar un correu electrònic a promocioespor-
tiva@bcn.cat o bé trucar a l’Institut Barcelona Esports 93 402 30 22, especificant la con-
ferència a la que voleu assistir, nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte.

L’esport 
ens fa 

més grans

18, 19 i 20  d’octubre de 2012 - INEFC-Barcelona

Desenes
Jornades d’Educació

i Esport

 L’escola fa esport a la ciutat



Aquest curs 2012-13 volem engegar-lo, un any més, amb les JORNADES D’EDUCACIÓ 
I ESPORT, que en la seva desena edició estan consolidades com a espai referent de 
relació, intercanvi i reflexió sobre l’activitat física i l’esport en edat escolar dels pro-
fessionals d’aquests àmbits a la ciutat de Barcelona.

Creiem que després de tants anys de treball conjunt estem en un bon moment per 
replantejar-nos  la nostra feina. Mitjançant la conferència i el debat a dos volem 
buscar un nou enfocament que ens ajudi a encarar el futur amb il·lusions renovades 
i amb recursos per ajudar al nostre alumnat. 

Desitgem que continueu optant per aquestes jornades per a la vostra formació con-
tinuada i esperem que us permetin compartir experiències, augmentar el vostre 
bagatge i conèixer i treballar continguts innovadors de la pràctica de l’activitat física.

US HI ESPEREM!

 Programa                                                               

DIJOUS 18 D’OCTUBRE DE 2012

15.00 h Lliurament de documentació.

15.15h Seminaris pràctics.

18.30 h Tallers.

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE DE 2012

9.00 h Seminaris pràctics.

12.15 h Presentació institucional a càrrec de Maite Fandos, quarta Tinent   
  d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament 
  de Barcelona.

12.30 h Conferència: La situació actual afecta l’estat emocional del nostre   
  alumnat: com el podem ajudar? a càrrec de Francesc Torralba, 
  director de la Càtedra Ethos d’Ètica aplicada de la URL. 

15.00h Tallers

16.45 h Seminaris pràctics.

19.00 h Espai de diàleg: Reinventem l’educació física, a càrrec d’Albert 
  Batalla, degà de la Facultat de Formació del Professorat de la UB i  
  Carles González, professor de l’INEFC.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE DE 2012

9 h Seminaris pràctics.

13.00 h Aperitiu-Cloenda.

 Seminaris Pràctics  (màxim 35 persones/grup)

SA. “El running com a recurs educatiu per a l’educació física a secundària”. Re-
cursos i activitats per fomentar el running i el treball de la resistència de forma 
saludable i cooperativa a l’escola. 
Professorat: Meritxell Monguillot, llicenciada en EF i professora d’EF de secun-
dària

SB. “Sobre rodes”. Aproximació als esports urbans de roda petita (patins, patinets 
i monopatins). Propostes metodològiques per introduir els esports sobre rodes als 
centres educatius de forma lúdica i segura. 
Professorat: Mateu Capell, llicenciat en CAFE, investigador de la URL i expert en 
esports urbans. 
 
SC. “Esgrima”. Descobreix tot el que l’esgrima pot oferir per treballar a l’educació 
física escolar. Proposarem una àmplia gama de tasques especialment adequades 
per al treball amb nens i nenes, des de jocs amb implements propis de l’esport 
fins a dinàmiques de combat amb aplicació de tots els coneixements apresos. Des-
cobrirem un nou esport escolar a través de diverses metodologies i amb material 
completament adaptable a les necessitats i les edats de cada grup. 
Professorat: Nicolás De Echaniz, llicenciat en CAFE i responsable de Promoció de 
la Federació d’Esgrima.

SD. “Introducció de la vídeo-dansa a l’aula”. Eines pràctiques per a la creació de 
vídeo dansa i nous formats escènics dins un context educatiu, motivant i desenvolu-
pant la creativitat artística a través del cos i mitjançant l’ús de les noves tecnologies. 
Cal portar una càmera per cursar el seminari.  
Professorat: Maria Escarbajal, llicenciada en Comunicació Audiovisual, diplomada 
en Interpretació de la Dansa (Virginia, EUA) i Màster en Coreografia (Londres). Pro-
fessora de Dansa i Videoartista. 

SE. “Percussió corporal”. El mètode BAPNE ofereix recursos específics sobre la 
didàctica de la percussió corporal en diversos àmbits educatius i clínics. A través 
d’aquesta metodologia focalitzem totes les activitats a través de la teoria de les 
intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Al llarg del seminari presentarem el 
grup de recerca “Terapia del movimiento. Método BAPNE” amb la finalitat d’aportar 
recursos en relació a danys cerebrals, Alzheimer i Parkinson principalment.
Professorat: Javier Ramón Naranjo, doctor en musicologia per la Universitat 
Alexander Von Humboldt (Berlín) i professor de la Universitat d’Alacant.

SF. “Creació de sessions motivants i per aprendre”.  Hi ha determinats continguts 
que costen d’impartir  o en els que l’alumnat no s’implica en el grau que voldríem. 
Per això ens proposem reflexionar sobre la pròpia pràctica analitzant les metodolo-
gies que utilitzem i presentant recursos pràctics per millorar la motivació i la par-
ticipació de l’alumnat. 
Professorat: Carles Zurita, llicenciat en EF i professor d’EF de l’Escola Virolai (Bar-
celona) i Miguel A. Sanz, llicenciat en EF i professor de cicles formatius d’AF i Esport 
de l’Institut La Bastida (Santa Coloma de Gramenet).

 Tallers  (màxim 45 persones/grup)

T1. “El procés d’adquisició de les cadenes musculars i relacions amb l’evolució 
psicomotriu”. Formació sobre el procés d’adquisició de les cadenes musculars i 
articulars en un primer moment de l’evolució de l’infant per al seu futur  bon desen-
volupament psicomotriu. 
Professorat: Aida Domínguez, llicenciada en CAFE, fisioterapeuta i màster en pos-
turologia clínica i cadenes musculars GDS.

T2. “Gestió d’emocions crítiques del nostre alumnat”. La gestió de les emocions 
forma part de la vida diària i per tant de la vida educativa. Especialment en l’Educació 
Física on, el plantejament de la tasca és absolutament vivencial, les trobem de for-
ma més oberta. Per ajudar als nostres alumnes a entendre què senten i com ho 
poden gestionar cal que estiguem preparats. 
Professorat: Gemma Pérez, llicenciada en psicologia especialista en psicoteràpia 
familiar.

T3. “Resolució de conflictes en el grup classe”. Com a educadors hem d’ensenyar 
a l’alumnat a resoldre les diferències i els conflictes a través del diàleg, aconseguint 
que sigui un aprenentatge de vida que els faci més madurs, lliures i per tant, autò-
noms. 
Professorat: Carmen Romero, llicenciada en psicopedagogia, mestre d’educació 
especial i codirectora de Solomediación.

T4. “Comunicació i educació física, més enllà del ‘social media’ (tecnologia mòbil, 
geolocalització, jocs...)”. La capacitat de digitalitzar informació a gran escala ens ha 
obligat a canviar com ens comuniquem entre els éssers humans, i en conseqüència 
ens ha fet modificar com ens informem i eduquem. Veurem alguns exemples d’ús 
de tecnologia mòbil, de la geolocalització i el joc per a que el mestre pugui ajudar 
l’alumne a incorporar noves maneres d’aprendre en l’educació física. Cal portar un 
dispositiu propi (ordinador, tauleta, ...) amb connexió wifi. 
Professorat: Mònica Garriga, directora de media140 a Espanya, tecnologies digitals 
i socials.

T5. “Aplicació de la metodologia de treball per projectes en l’Educació Física”. 
Amb els projectes mirem de donar sentit a les experiències motores que es presen-
ten, escoltar totes les veus i relacionar i interpretar la realitat que se’ns revela, a 
mesura que avancem en la construcció de la pròpia identitat... I quan sembla que el 
procés finalitza, una nova espiral s’obre...  
Professorat: Sandra Gallardo, professora de la Universitat de Barcelona.


