Amb el suport i la col·laboració de:

55a TROBADA DE PROFESSORS/ES D’EDUCACIÓ FÍSICA DE
SECUNDÀRIA DEL BAIX CAMP
DATA: Divendres, 24 de gener de 2020.
LLOC : Parc d’Amics d’Alforja. Complex Esportiu. (Sala Rodona). Carretera C –
242, s/n. 43365 Alforja.
HORARIS (es prega la màxima puntualitat):
9h. Punt de trobada: Sala rodona del Complex Esportiu del Parc d’Amics d’Alforja (al
costat del Pavelló Municipal).
De 9h a 10h. Propostes pel PFZ i per a les activitats dels alumnes del curs 2020 –
2021.
De 10h a 13:30h. Seminari d’educació física de secundària (codi: 7021041702): Els
esports de combat. Una eina educativa a secundària, a càrrec de Tonyi Simó,
monitora de Karate i àrbitre regional (Cinturó negre 2n Dan de la FC de Karate i 2n
Dan de la RFE de Karate) i Xavier Gavaldà, entrenador de Karate i àrbitre regional
(Cinturó negre 4t Dan de la FC de Karate, 4t Dan de la RFE de Karate i 5è Dan al Japó de
l’estil de Karate Kushin – Kai)

De 13:30h a 15h – Dinar*
15h a 17h – Continuació del seminari. Cloenda i final de la jornada*

EQUIPAMENT NECESSARI
Pel tipus de formació i els continguts de la jornada és obligatori que els assistents
portin:

− Roba còmoda i calçat esportiu, adient a l’època de l’any.
− Tovallola petita
− Mitjons gruixuts
− Esmorzar i ampolla d’aigua.
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L’ACTIVITAT
− Aquesta activitat és gratuïta pels professors/es d’educació física de
secundària dels centres educatius del Baix Camp i Priorat.

− Aquesta activitat és gratuïta pels professors/es inscrits/es al Seminari
“PROPOSTES D'ACTIVITATS DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ FÍSICA A
SECUNDÀRIA” (codi 7021041702) del Servei Educatiu Baix Camp
(independentment de la comarca del seu centre educatiu).

− Hauran d’abonar la quantitat de 20,00 euros per persona, tots aquells
professors/es que:
o no siguin de l’especialitat d’EF;
o no treballin en centres educatius del Baix Camp i Priorat; i/o
o no estiguin inscrits/es al Seminari PROPOSTES D'ACTIVITATS DEL
PROFESSORAT D'EDUCACIÓ FÍSICA A SECUNDÀRIA” (codi
7021041702) del Servei Educatiu Baix Camp,

COM ARRIBAR AL PUNT DE TROBADA:
Parc d’Amics d’Alforja. Complex Esportiu (Sala Rodona)
Carretera C – 242, s/n. 43365 Alforja

https://goo.gl/maps/WrKa3mmNCArgyX8U7
ALTRES CONSIDERACIONS D’INTERÈS
És obligatori confirmar l’assistència per escrit a l’adreça de correu
tcousillas@cebc.cat abans del dilluns 20 de gener de 2020, indicant els noms i
cognoms dels/les assistents i el centre educatiu.
ATENCIÓ! No es permetrà l’assistència a qualsevol professor/a que no segueixi aquest
procediment dins el termini establert.
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