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Seminari coordinadors/es PCEE 
Curs 2021-2022 
 Horari: Dimarts de 17:30h. a 19:30h. 

Calendari: 

• Sessió 1: 26/10/2021 

• Sessió 2: 23/11/2021 

• Sessió 3: 14/12/2021 

• Sessió 4: 25/01/2022 

• Sessió 5: 22/02/2022 

• Sessió 6: 29/03/2022 

 



Presentació: 

El seminari pel professorat d’Educació Física de la comarca neix amb objectiu crear un 

espai de diàleg amb el professorat d’Educació Física on reflexionar sobre les diferents 

propostes esportives que s’estan portant a terme, exposar inquietuds i necessitats, 

resoldre dubtes de coordinació del PCEE … 

  

Seguint l’objectiu principal del PCEE; incrementar la participació dels infants i joves en 

activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el mateix centre educatiu i , alhora, 

emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits 

saludables.  

 



Objectius: 
 

- Crear un espai de diàleg amb els coordinadors/es del PCEE per enriquir el teixit 
esportiu del professorat d’educació física de la nostra comarca.  
 
- Resoldre dubtes del funcionament general aplicatiu GICAR (renovació, memòria, 
tancament…)  i dinàmica del PCEE. 
 
- Dissenyar una activitat coordinada amb els centres participants en el seminari per 
celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril de 2022). 

Proposta de tasca final: 
 

- Disseny d’una activitat coordinada amb els centres participants en el seminari per 
celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril de 2022). 



Requisits: 
 

- Requisit certificació: 

o Assistència 100% de les sessions. 

- 12h. Formació en línia (6 sessions) 
- 8h. Treball personal 

 

o Realització de la tasca individual amb evidència d’aplicació a l’aula dins 
dels terminis i amb els requisits demanats. 
 
 

o Formulari de valoració (finalització seminari) 



Estructura seminari: 
 

• Sessió 1: 26/10/2021 
Presentació seminari, funcionament i organització general. Proposta 
d’activitats de formació interna i primera pluja d’idees activitat final 
seminari. 

 
• Sessió 3: 14/12/2021 
Formació interna + cronograma del 
projecte DMAF. 

 
• Sessió 2: 23/11/2021 
Dubtes previsió d’activitats PCEE + Recull d’experiències DMAF + definir 
activitat coordinada final. 



 

• Sessió 4: 25/01/2022 
Formació interna + disseny i promoció de l’activitat final. 
 
• Sessió 5: 22/02/2022 
Formació interna + logística de l’activitat final. 
 
• Sessió 6: 29/03/2022 
Formació interna + brífing de l’activitat DMAF 
 
*Formulari valoració final activitat 

 



#Salut  

#Educació 

#Esportescolar  


