
II TROBADA DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA: 
 
COOPERAR PER APRENDRE, APRENDRE A COOPERAR  

EN EDUCACIÓ FÍSICA 
                                                                                                                                            
 Assistents:  

professorat d’EF que participa en els grups de treball  
de les zones que depenen de l’ICE de la UAB.                                                             
Nombre màxim: 150 persones 
 
 Objectiu:  

amb aquesta segona Trobada de professorat d’EF,  
l’ICE vol oferir un espai i un moment de trobada i d’intercanvi  
de tot el professorat que participa en els grups de treball de les  
diferents zones, amb l’objectiu de mostrar propostes didàctiques  
aplicables a l’àrea d’Educació Física. 
 
Es pretén que la jornada  es visqui com a una petita recompensa 
per la tasca que tots els grups de treball realitzen de forma  
desinteressada, amb la il·lusió de millorar cada dia la seva   
pràctica docent; alhora, basant-nos en el treball cooperatiu  
com a eix de la trobada, esperem que aquest sigui un espai  
d’aprofundiment  en aquesta metodologia.              

 
 Desenvolupament: 

Plantegem la possibilitat que cada participant pugui gaudir  
tallers al llarg del matí (un a cada torn). Totes les propostes  
dels diferents blocs de l’àrea i giren al voltant del treball  
metodologia de treball.   
Seran activitats molt obertes que tenen com a objectiu  
reflexió i l’enriquiment global. Per a  finalitzar la jornada, es  
comú els aspectes treballats als diferents tallers. 
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professorat d’EF que participa en els grups de treball  
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 Objectiu:  

amb aquesta segona Trobada de professorat d’EF, l’ICE vol oferir un 
espai i un moment de trobada i d’intercanvi de tot el professorat que 
participa en els grups de treball de les diferents zones, amb l’objectiu 
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 Data: 15 de Maig de 2009 
 Hora: de 9:00 h a 14:30 h 
 Lloc: CEIP Can Serra.  Barberà del Vallès  
 Programa: 

 9:00: benvinguda i presentació de la Trobada 
 9:30-10:15:  rotació 1 
 10:15-11: rotació 2 
 11-11:30: Esmorçar 
 11:30-12:15: rotació 3 
 12:15-13: rotació 4 
 13-14:30: Posada en comú i cloenda  

 
 Organitza: Equip de Formació de Formadors ICE UAB 
 Més informació: christiane.guerao@uab.cat 
 
 
 
Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament 

d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya 
 

Es pretén que la jornada es visqui com a una petita recompensa per 
la tasca que tots els grups de treball realitzen de forma desinteressada, 
amb la il·lusió de millorar cada dia la seva pràctica docent; alhora, 
basant-nos en el treball cooperatiu com a eix de la trobada, esperem 
que aquest sigui un espai d’aprofundiment en aquesta metodologia. 
 
 Desenvolupament: 

Plantegem la possibilitat que cada participant pugui gaudir de quatre 
tallers al llarg del matí (un a cada torn). Totes les propostes tracten 
continguts dels diferents blocs de l’àrea i giren al voltant del treball 
cooperatiu com a metodologia de treball.   
Seran activitats molt obertes que tenen com a objectiu donar peu a la 
reflexió i l’enriquiment global. Per a  finalitzar la jornada, es posaran en 
comú els aspectes treballats als diferents tallers. 
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Com arribar-hi? 
 
 Lloc: CEIP Can Serra.  C/ Abat Oliba 17.  
                                           Barberà del Vallès      937185654  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Tallers: 

 
Títol Torn 

A. Circ. Acrobàcies i construccions humanes 
B. Cooperant amb la nostra consciència corporal 
C. Juga a Voleibol tot cooperant  
D. Handfutket: La cooperació en els esports d’equip 
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E. Cooperatló 
F. Reptes cooperatius 
G. Composició coreogràfica 
H.  Cooperem per descubrir jocs d'arreu del món 
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 Inscripcions. Caldrà fer la inscripció telemàtica entrant a 
www.uab.cat/ice clicant a formulari d’inscripció. S’escolliran 4 
tallers. Les opcions s’aniran reduint però, a mesura que els tallers es 
vagin omplint. 
 
 

http://www.uab.cat/ice

