CONVOCA:

TALLER D’INICIACIÓ A L’ACROIOGA
TROBADA PEDAGÒGICA
PER A PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

COL·LABORA:

PLA DE FORMACIÓ ZONA DEL TARRAGONÈS 19/20
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Dimecres, 20 i 27 de maig de 2020

TALLER D’INICIACIÓ A L’ACROIOGA
Trobada pedagògica inclosa dins del Pla de Formació de Zona
del Departament d’Educació, destinada especialment al
col·lectiu del Professorat d’Educació Física (Primària i
Secundària), que vol iniciar-se i conèixer noves propostes per a
l’Educació Física, amb reconeixement oficial per part del
Departament i obertes també al alumnat i professorat de la
URV.

SEU: Institut Cal·lípolis
(Complex Educatiu de Tarragona)

TALLER D’INICIACIÓ A L’ACROIOGA
JORNADA DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

DATES:
Sessió 1: Dimecres, 20 de maig de 2020
Sessió 2: Dimecres, 27 de maig de 2020
SEU: GIMNÀS INSTITUT CAL·LIPOLIS
Complex Educatiu de Tarragona.
Autovia Salou, s/n
http://www.institutcallipolis.cat/cat/
HORARI
17:30 – 20:00h (tots dos dies)
OBJECTIUS
- Prendre consciència de la pròpia situació motriu i altres
possibilitats de moviment en l’espai i en el temps en relació
amb les altres persones i en medis diferents de l’habitual.
- Familiaritzar-se amb un nou domini corporal i postural
harmònic amb la millora de la condició física.
- Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives
corporals, desenvolupant l’estètica i la creativitat.
- Fomentar i enfortir les relacions mestre-alumne per
orientar-lo, acompanyar-lo i ajudar-lo en el seu
aprenentatge i en la presa de decisions sobre el seu itinerari
formatiu.
- Promoure la millora de la convivència escolar dintre del
marc d’un sistema educatiu inclusiu.
- Promoure la relació del centres amb altres centres, famílies,
institucions per millorar l’atenció educativa i enfortir els
àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
- Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb
un enfocament competencial.

EQUIP DE FORMADORS
Meritxell Salla (mestra d’EF) i Diana Portabella
(tècnica Hatha ioga)

INSCRIPCIÓ i INFORMACIÓ
- DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
CRP del Tarragonès. Tel. 977 92 28 70
https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/

Referència jornada pedagògica Codi: 7091731709

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_i
ns.p_for_detall_activitat?p_codi=7091731709&p_curs=20192020&p_es_inscr=S

- FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA DE LA URV.
Places limitades. Enviant correu electrònic a
info@cetarragones.cat
Indicant nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon.

Data límit d’inscripció en ambdós casos: fins dilluns 18 de
maig de 2020. Places limitades.
Més informació: Consell Esportiu del Tarragonès.
Tel. 977 24 94 84 - http://www.cetarragones.cat/

Ubicació Gimnàs Institut Cal·lípolis (Complex Educatiu Tgna)

