
Horari Activitats

9.00-9.30h.

Acreditació i registre dels coordinadors /es

9.30 a 11 Benvinguda i Presentació general del PCEE Curs 19_20

Càpules  informatives:

Mòdel ISSOK: respon a la pregunta com i de quina manera podem propiciar el 

desenvolupament positiu de nens, nenes i adolescents gràcies al poder 

transformador de l'esport. En aquest càpsula ens centrarem en aquells elements 

principals i estratègies de la metodologia del model per promoure capacitats i 

habilitats per a la vida en les activitats esportives en horari no lectiu"

Tècnic del projecte

Vull ser entrenadora!! Resultats de l'estudi dut a terme per la ponent sobre les 

diferencies i barreres que encar es troben les esportives en el món de l'esport Ingrid Hinojosa

Proposta d'activitat cooperativa pel Dia Mundial de Activitat Física: Com fer 

aquesta activitat coorperaciva amb l'alumnat utilitzant una APP. Reptes entre 

cursos, centres ....
Maica Rubinat

Hàbits saludables i activitat física en els Plans d'Entorn 0-20: Nou objectiu a 

desenvolupar en els centres educatius que pertanyin a un Pla d'entorn al voltant 

dels hàbits saludable, l'activitat física i l'esport
Departament d'Educació

Aprenentage i Servei Comunitari: la metodologia més adient per dur a terme el 

Servei comunitari. Es tracta d’una proposta educativa que combina processos 

d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un 

projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del 

seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei 

comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.

Francesc Vilà

Com posar al dia l'Associació esportiva escolar o la Secció esportiva d'un 

centre.
Agrupació

Monitors dinamitzadors poliesportius : “SUPER-CIATES”:  Formació pensada 

pels dinamitzadors/es del centres que permet inscriures al Registre Professional 

de l'Esport i per tant permet treballar en l'àmbit d'Esport Escolar. Gemma Vilaró.

Acollida dels/les nous/ves coordinadors /es del PCEE del curs 19_20: 

Càpsula obligatòria per a nous coordinadors/es. Explicació de què és el 

PCEE, competències dels coordinadors/es. La figura del Dinamitzador/a 

Esportiu

Elisabeth Boloix i Berta 

Puig .

11.45 a 12.00h. Transició d' activitats/ Pausa

Taller 1. Àmbit Activitat Física i de la Salut

Gamificació Tecnològica de l'Activitat física i l'Esport: Instruments i aplicacions 

gratuïtes que permeten la medició de la condifició física

Jordi Carreras i Josep

Mª Padullés.

Taller 2 i 3.  Àmbit de treball col·laboratiu

Treball cooperatiu: Castells
Colla Castellera de 

Vilafranca del Penedès

Taller 4.  Àmbit : Àmbit d'esports

Tennis platja Beach Tennis Barcelona

Rugbi Cinta
Federació catalana de 

Rugbi

Hàndbol
Pau Campos. Director 

tècnic de l'Escola Catalana 

d'Handbol

Taller 5: Àmbit emocions i expressió

Bàsquet Beat Josep Mª Aragay.

Percussió Corporal Silvia Garcias de Ves.

Teatre, expressió corporal i consciència
Dra. Alba Pardo.

13.30 a 14.30 h Conferència: Creant un context d'AF i Esport segur pel col·lectiu LGTBI. Dra. Anna Vilanova

14.30 h. Signatura de l'assistència i Cloenda de la jornada d'inici de curs 19_20

FORMACIÓ DE COORDINADORS/ES DEL PCEE. BARCELONA B1 i B2

Data de realització: Dijous 5 de setembre 2019 Lloc : INEFC Barcelona

Avinguda de l'Estadi, 14, 08038 Barcelona

11 a 11.45 h

12.00 a 13.30 h


