PROGRAMA
JORNADA 1
2 de febrer de 2018 a partir de les 18.30 h a la
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
18.30-18.40 Presentació i salutació conseller
18.40-19.20 “El futur de l’esport en l’edat escolar”:
xerrada participativa
19.20-19.30 Preguntes
19.30-20.00 Descans amb refrigeri
20.00-20.45 Activitat/Joc interactiu
20.45-21.00 Debat i clausura
JORNADA 2
16 de febrer de 2018 de 18.30 a 21.00 h a la Sala
de Plens del Consell Insular de Menorca
18.30-19.15 Comunicacions
19.15-19.30 Preguntes
19.30-20.00 Refrigeri i pòsters. Mentre els
assistents mengen alguna cosa podran visualitzar
diferents pòsters dels projectes que duen a terme el Consell Insular i la Fundació per a l’Esport
Balear
20.00-21.00 Cafè conversa. Es durà a terme una
conversa en format world café entre els assistents
sobre els temes tractats. Es podran treballar els
continguts i extreure conclusions per grups de
feina entre els assistents. Finalment es plantejaran
les conclusions extretes de la jornada.

V Jornades Entrenar Educant

L’activitat física i l’esport a l’edat escolar

OBJECTIUS
Conscienciar els delegats, tècnics, monitors i
àrbitres de la importància dels valors educatius
i socials en l’esport escolar.
Donar les eines per garantir un bon aprenentatge esportiu, destacant la importància de la
transferència motriu i de les emocions en el
procés d’aprenentatge.
Experimentar aspectes de diferents modalitats
esportives per poder aplicar al nostre treball
diari.
Mostrar i experimentar amb pòsters, comunicacions, xerrades participatives, activitats
interactives, etc., les tendències de futur de
l’esport en l’edat escolar.

JORNADA 1
“FUTUR A L’ESPORT ESCOLAR”

CONTINGUTS
EL FUTUR DE L’ESPORT EN L’EDAT ESCOLAR
Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez
Doctor en Ciéncies de l’activitat física i l’esport,
expert en educació, educació física, inovació i
empreneduria, editor cap de la revista científica
Sportis Scientific Technical Journal.

JORNADA 2

PREU

“VISIÓ I TREBALL DELS CLUBS EN
L’ESPORT ESCOLAR”

Delegats federatuis i ponents: gratuït

COMUNICACIONS
“L’autoarbitratge en el bàdminton, tot un aprenentatge”
A càrrec de Francisco de Haro, delegat de la
Federació de Bàdminton a Menorca
“Desigualtat de gènere en el vòlei menorquí”
A càrrec dels exalumnes del Cicle Formatiu de
Grau Superior d’Activitats Esportives Armand Anglada, Josep Pallicer i Adrià Vilches
“Projecte INTEGRASPORT, un nou model de
formació”
A càrrec de l’equip responsable del projecte,
professionals dins el món de l’esport

HORA I LOCALITZACIÓ
JORNADA 1
Dia 2 de febrer de 2018 de 18.30 a 21.00 h a la
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
JORNADA 2
Dia 16 de febrer de 2018 de 18.30 a 21.00 h a la
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca

Entrenadors, tècnics, àrbitres, mestres i altres:
5 euros

FORMA DE PAGAMENT
S’ha de presentar el full d’inscripció emplenat,
juntament amb el resguard bancari (núm. compte BMN 0487213879000006454), a un dels dos
punts d’informació de la Fundació per a l’Esport
Balear, Delegació Menorca (Consell Insular de
Menorca, Maó, o Pavelló Esportiu Municipal de
Ciutadella). També es pot presentar per correu
electrònic (mcardona@fundacioesportbalear.es/
dmercadal@fundacioesportbalear.es).

