
 

  

Hores de durada 

4,5hores   
 

Dates  

Abril de 2012 
 Dissabte 14 

 

Horari: 

 De 16h a 20.30h. 
 

Lloc de realització 

Can Torelló 
Av. Bertran i Güell s/n 
08850 Gavà 
 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  35 
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix Llobregat: 7€ 

  Professorat d’EF de fora de la comarca 

i altres docents: 12€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dilluns 9 d’abril de 2012 

 

 

FORMACIÓ DE BEISBOL I SOFTBOL  
PER AL PROFESSORAT D’EF 

 

ORGANITZADOR: Consell Esportiu del Baix Llobregat i Federació 
Catalana de Beisbol i Softbol 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Justificar el beisbol-softbol com a eina educativa dins 

de les nostres classes d’Educació Física. 

 Presentar Unitats de Programació, per a Primària i 

Secundària. 

 Conèixer les normes principals de l’esport, el joc i 

practicar diferents tècniques a partir de formes 

jugades i de manera analítica. 

 Conèixer els recursos disponibles pels centres que la 
FCBS  ofereix per la promoció del beisbol i softbol. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

1. Presentació del curs, professorat i explicació dels 

continguts que es treballaran. 

2. Presentació de l’esport, justificació del beisbol a 

l’escola, material, normes i elements tècnics. 

3. Presentació d’ Unitats didàctiques : Objectius, 

continguts, metodologia, relació amb les competències 

bàsiques, activitats d’ensenyament/aprenentatge, 

avaluació. 

4. Coneixement i adaptació de les diferents tècniques 

i normes aplicades a l’escola. 

5. Pràctica d’activitats, jocs de les nostres sessions i progressió metodològica del joc en 

partit . 

6. Exposició de recursos que hi ha per la promoció del beisbol. 

 

MATERIAL: Cal portar calçat adequat i roba esportiva. La instal·lació disposa de vestidors. 

DESTINATARIS: Professors/es i Mestres  d’Educació Física. 

PERSONAL TÈCNIC 

 Àlex Gimenez de Cisneros i Padilla: Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
Diplomat en Magisteri d’Educació Física, Diplomat en Magisteri d’Educació Infantil, Títol 
d’entrenador Nacional de Beisbol. 

 Irene Fernández: Mestra d'Educació Física,  Monitora de Beisbol i softbol. 
 
 



 

  

 
  

 INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del nostre web o directament en l’enllaç corresponent 
segons si sou professorat de la comarca o de fora: 
 
 Preu de la inscripció per al professorat d’Educació Física del Baix Llobregat: 7 €  

http://www.cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTE4Mw== 
 

 Preu de la inscripció per al professorat d’EF de fora de la comarca i altres docents: 12 €  
http://www.cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTE4NA== 
 

(*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) 
Número de compte corrent: Caixa Sabadell 2059-0672-08-8000090314 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dilluns 9 d’abril. 

 

COM ARRIBAR-HI:  Can Torelló (Av. Bertran i Güell s/n,  08850  Gavà) 
Enllaç Google maps: 
http://maps.google.es/maps?q=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,+08850+Gav%C3%A0&hl=es&ie=UTF8&ll=41.289906,2
.015385&spn=0.000002,0.001415&hq=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,&hnear=Gav%C3%A0,+Barcelona,+Catalu%C3%
B1a&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.289906,2.015385&panoid=LI7ZbTq8Z-lZqC34IEAmSA&cbp=12,279,,0,13.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 27 de març de 2012 

http://www.cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTE4Mw==
http://www.cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTE4NA==
http://maps.google.es/maps?q=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,+08850+Gav%C3%A0&hl=es&ie=UTF8&ll=41.289906,2.015385&spn=0.000002,0.001415&hq=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,&hnear=Gav%C3%A0,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.289906,2.015385&panoid=LI7ZbTq8Z-lZqC34IEAmSA&cbp=12,279,,0,13.71
http://maps.google.es/maps?q=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,+08850+Gav%C3%A0&hl=es&ie=UTF8&ll=41.289906,2.015385&spn=0.000002,0.001415&hq=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,&hnear=Gav%C3%A0,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.289906,2.015385&panoid=LI7ZbTq8Z-lZqC34IEAmSA&cbp=12,279,,0,13.71
http://maps.google.es/maps?q=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,+08850+Gav%C3%A0&hl=es&ie=UTF8&ll=41.289906,2.015385&spn=0.000002,0.001415&hq=Can+Torell%C3%B3,+Av.Bertran+i+Guell+s%2Fn,&hnear=Gav%C3%A0,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.289906,2.015385&panoid=LI7ZbTq8Z-lZqC34IEAmSA&cbp=12,279,,0,13.71

