
 

Pla de formació del programa Esport Inclou    
Curs 2019-2020 

     

Curs - Seminari 
Mes de realització Horari  

CODI NOM DEL CURS Hores 

1105 FORMACIÓ: Coneixements orientats a l'atenció al públic dels Centres Esportius Municipals  3 octubre Matí 

1106 
SEMINARI "JUGUEM" (1a sessió):  
Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial: jocs i esport  per a la inclusió 
(aprofundiment) 

3 novembre Tarda 

1107 
FORMACIÓ: Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat visual en els jocs 
motors i l'esport 

3 novembre Matí 

1108 
SEMINARI TEA A L'AIGUA (1a sessió): pautes i estratègies per a la inclusió d'infants i joves a les 
activitats físiques esportives i aquàtiques  

4 desembre Matí 

VACANCES DE NADAL 

1105 FORMACIÓ: Coneixements orientats a l'atenció al públic dels Centres Esportius Municipals  3 gener Matí 

1109 
FORMACIÓ: Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat física i intel·lectual 
en els jocs motors i l'esport 

5 febrer Matí 

1108 
SEMINARI TEA A L'AIGUA (2a sessió): pautes i estratègies per a la inclusió d'infants i joves a les 
activitats físiques esportives i aquàtiques  

4 febrer Matí 

1110 FORMACIÓ: Inclusió de persones amb discapacitat física a les activitats dirigides i sala de fitnes 4 març Matí 

1106 
SEMINARI "JUGUEM" (2a sessió):  
Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial: jocs i esport  per a la inclusió 

3 març Tarda 

VACANCES SETMANA SANTA 

1111 
FORMACIÓ: Estratègies per a la inclusió de persones amb problemàtica de salut mental en les 
activitats esportives  

5 abril Matí 

1107-1109 
SEMINARI: Aprofundiment en les estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb 
discapacitat físic, intel·lectual i visual en els jocs motors i l'esport  

4 maig Matí 

1108 
SEMINARI TEA A L'AIGUA (3a sessió): pautes i estratègies per a la inclusió d'infants i joves a les 
activitats físiques esportives i aquàtiques  

4 maig Matí 

* Per obtenir el certificat d’assistència dels seminaris és obligatori haver assistit a totes les sessions 


