
Amb el suport i la col·laboració de: 
 

 

 
52a trobada de mestres d’educació física de primària.  

Curs 2022 – 2023   

52a TROBADA DE MESTRES D’EDUCACIÓ FÍSICA DE PRIMÀRIA 
DEL BAIX CAMP 

 

DATA:  Dissabte, 12 de novembre de 2022. 
LLOC :  Campus Educatiu de Tarragona  

Autovia Salou – Tarragona, s/n. 43006 Tarragona 

  

HHOORRAARRIISS (es prega la màxima puntualitat): 

9h. Punt de trobada: Campus Educatiu de Tarragona. 

De 9h a 10h. Presentació de les activitats del curs 2022 – 2023. 
De 10h a 14h. Seminari Experiències educatives d'Educació Física a l'Educació 
Primària (CODI 7020021702): Iniciació al beisbol 5, a càrrec de Marc Sangüesa, 
delegat territorial de la FC de Beisbol a Tarragona i President dels Clubs de Beisbol 
Wolves de Tarragona i Serps de Reus.  

  

EEQQUUIIPPAAMMEENNTT  NNEECCEESSSSAARRII  
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. 

− Esmorzar i ampolla d’aigua. 

  

LL’’AACCTTIIVVIITTAATT  

−−  Aquesta activitat és gratuïta pels professors/es d’educació física de primària 
dels centres educatius del Baix Camp i Priorat.   

−−  Aquesta activitat és gratuïta pels mestres inscrits/es al Seminari Experiències 
Educatives d’Educació Física a l’Educació Primària (codi 7020021702) del 



Amb el suport i la col·laboració de: 
 

 

 
52a trobada de mestres d’educació física de primària.  

Curs 2022 – 2023   

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:  
oo  no siguin de l’especialitat d’EF;  
oo  no treballin en centres educatius del Baix Camp i Priorat; i/o   
oo  no estiguin inscrits/es al Seminari Experiències Educatives d’Educació Física 

a l’Educació Primària (codi 7020021702) del Servei Educatiu Baix Camp  
 
 

CCOOMM  AARRRRIIBBAARR  AALL  PPUUNNTT  DDEE  TTRROOBBAADDAA::    
CAMPUS EDUCATIU DE TARRAGONA 

Autovia Salou – Tarragona, s/n. 43006 Tarragona 

https://goo.gl/maps/2uLJ4EFFapKS3YUA8  

  

AALLTTRREESS  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS  
És obligatori confirmar l’assistència per escrit a l’adreça de correu 
tcousillas@cebc.cat abans del divendres 4 de novembre de 2022, 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. 

https://goo.gl/maps/2uLJ4EFFapKS3YUA8
mailto:tcousillas@cebc.cat

