
 

JORNADA FORMATIVA:  
Iniciació a l’ ESGRIMA 
 

Hores de durada 

4,5 hores   
 

Dates  

Desembre de 2013 
 Dissabte 14 

 

Horari 

 8h45 a 9h00: recepció 
 9h00 a 9h45: introducció 
 9h45 a 11h00: jocs i recursos 
 11h00 a 11h15: descans 
 11h15 a 11h45: més jocs 
 11h45 a 13h30: POULE i directes 

 

Lloc de realització 

Escola Sant Josep 
Travessera de Barcelona 78-82 
08620- Sant Vicenç dels Horts 

 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  40  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 10€  

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dimarts 10 de desembre 

 

 

 

INICIACIÓ A L’ESGRIMA 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Experimentar i gaudir de l’esport de l’esgrima. 

 Donar recursos per practicar aquest esport a les 
classes d’educació física. 

 Practicar activitats de familiarització i iniciació. 

 Conèixer el funcionament d’una competició 
d’esgrima per poder-la dur a terme amb els 
alumnes. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

 INTRODUCCIÓ (45 MINUTS)  

a) Marc teòric de l’esgrima: què és l’esgrima, què 
treballem, objectius, modalitats i reglament bàsic. 

b) Breu indicació de l’aplicació al món escolar i 
recursos:  Material d’iniciació i inclús de collita 
pròpia. 

 

 PRÀCTICA ACTIVITATS JUGADES  (2,0 HORES)  
c) Experimentació del nou material: 
 Activitats aplicables al món escolar 

 

 MÉS JOCS I COMPETICIÓ (1,45 HORES)  

d) Competició d’esgrima 
 Familiarització amb la fulla de POULE 
 Anotar resultats 
 Eliminació de directes 

 

DESTINATARIS: Professors/es i Mestres  d’Educació Física. 

 

PERSONAL TÈCNIC 

 Ana Castillo Mariscal: Llicenciada en Educació Física. Diplomada en Magisteri d’Educació 
Física.  
 

 
 



 

 
 

 

 

MATERIAL: Cal dur roba esportiva que 

permeti fer els desplaçaments correctes, és a 

dir, xandall o malles. Sabatilles esportives que 

no rellisqui gaire la sola en pavelló, per tal 

d’evitar accidents i/o lesions. A l’hora de fer 

assalts, és recomanable que es porti 

samarreta de màniga llarga. 

 

INSCRIPCIÓ: 
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del nostre web o directament en l’enllaç 
corresponent segons si sou professorat especialista en EF de la comarca o de fora i altres docents: 
 
 Preu de la inscripció per al professorat d’Educació Física del Baix Llobregat: 10 €  

http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTMwMQ== 
  

 Preu de la inscripció per al professorat d’EF de fora de la comarca i altres docents: 15 €   
http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTMwMg== 
  

(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al 
professorat d’EF de la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca) 
Número de compte corrent: Grup BBVA 0182-0091-98-0200053714 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dimarts 10 de desembre. 

 

COM ARRIBAR-HI 

Escola Sant Josep 
Travessera de Barcelona 78-82 
08620 - Sant Vicenç dels Horts 
Enllaç NORMAL: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=111917173590410521438.0004624
37cd6218981e42&ll=41.401721,2.002355&spn=0.003863,0.006866&z=17&source=embed 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 25 de novembre de 2013 

http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTMwMQ==
http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTMwMg==
http://blocs.xtec.cat/ceipsantjosep/lescola/situacio/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=111917173590410521438.000462437cd6218981e42&ll=41.401721,2.002355&spn=0.003863,0.006866&z=17&source=embed
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=111917173590410521438.000462437cd6218981e42&ll=41.401721,2.002355&spn=0.003863,0.006866&z=17&source=embed

