PROGRAMACIÓ Jornades d’Esport Solidari
DIA 27 de febrer
Divendres
16.00 – 16.15
16.15 ‐ 17.15

L’esport com a eina d’intervenció en infants i adolescents
Benvinguda. Presentació i objectius de les JES. Presentació dels
ponents.
“L’esport com a eina educativa i àmbit de socialització.”
Esport, esportivitat i educació en valors. Quins agents de socialització
intervenen en l’activitat esportiva. Dinàmiques per emprar
l’esportivitat en programes de treball sobre els valors i la ciutadania.

17.15 – 18.15

Ponent: Antoni Moga
“L’esport com a eina per a incidir en problemàtiques socials que
afecten als joves i als infants.”
Es realitzarà a partir d’un treball en grup, on es treballaran activitats
on l’esport sigui una eina per a la superació de prejudicis
discriminatoris i una altra orientada a la millora de la companyonia i la
solidaritat interna del grup i al foment de competències comunicatives
orientades a la resolució de conflictes.

18.15 – 18.45
18.45 – 20.00

Dinamitzadors: Julio Alberto Moreno i Cati Gómez Lecumberri
Descans
“L’esport com a eina educativa per a joves i infants en exclusió social”
L’àmbit esportiu pot ser un espai de detecció d’indicis de risc i/o de
necessitats específiques. En aquest espai es donaran pautes i exercicis
per a pal∙liar i treballar aquestes necessitats.

DIA 28 de febrer
Dissabte
10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30

Ponent: Cati Gómez Lecumberri
Planificació i preparació d’activitats esportives. Direcció de grups
esportius.
“Aspectes basics i continguts a l’hora de planificar activitats
esportives”.
Fonaments del procés d’ensenyament des de l’esport. Mètodes
d’ensenyament per les activitats esportives y bases pel disseny d’una
Unitat didàctica esportiva. Preparació i direcció de les activitats
esportives: normes de funcionament intern, avaluació de mitjans
disponibles i objectius.
Ponent: Julio Alberto Moreno
“La direcció de grups esportius”
Voluntat i integració de les persones en un equip. L’esport i el
creixement personal en els nens i nenes. Creixement intel∙lectual,
social, afectiu i ètic. Les tasques d’un monitor/educador d’activitats
esportives. Tasca educativa, transformadora, adaptadora i
comunicativa.
Ponent: Julio Alberto Moreno
Descans

12.30 ‐ 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 ‐19.30

Presentació del JUGA‐LA eina educativa on line vinculada als valors de
l’esportivitat i la ciutadania.
A càrrec de: Antoni Moga
Discussió i valoració dels Mòduls Teòrics. Propostes dels participants.
Organització de les activitats de tarda i preparació dels grups de
treball.
Dinar
Activitats i jocs esportius: es facilitaran Unitats Didàctiques d’ activitats
esportives segon els valors, comportaments i objectius establerts al
matí.
Berenar (17.30‐18.00)
Activitats en Aules: es posaran en pràctica les dinàmiques treballades
a les sessions anteriors. Els infants hauran d’elaborar un material
gràfic (pancartes, murals, dibuixos,...) on expressin els valors que han
treballat per a poder‐los exposar a la jornada amb les famílies.

DIA 1 de març,
Diumenge
10.00 – 12.00

12.00
13.30

Activitats i jocs oberts a la comunitat
Activitats i jocs esportius: continuació
Activitats en Aules: continuació
Exposició dels murals i pintures treballats pels infants.
Jocs per pares i infants focalitzats en treball en equip i convivència.
Acte d’entrega d’obsequis als participants i diplomes als formadors.
Clausura de las Jornades.

Ponents participants en las JES:
Julio Alberto Moreno. Coordinador de las Jornades d’Esport Solidari. Ex‐futbolista del primer
equip del FC Barcelona durant nou temporades consecutives. Tècnic Especialista en
Drogodependències. Ponent i formador de nombroses curs de formació i conferencies
adreçades a docents, a nens i adolescents. Actualment es Director Tècnic de l'Escola de Futbol
del FC Barcelona i entrenador nacional de Futbol.
Antoni Moga i Ferrés. Psicopedagog. Actualment i des de 1985 és director del Centre de
Recursos Pedagògics Baix Llobregat‐6 i coordinador del Servei Educatiu Baix Llobregat‐6
(www.raporteducacio.cat). Fundador de la Xarxa d’Escoles UNESCO a Catalunya. Membre del
Consell de Redacció de la revista “Escola Catalana” d’ÒMNIUM CULTURAL. Assessor didàctic
del Centre UNESCO de Catalunya per a l’elaboració de materials relatius al 50è aniversari de
les Nacions Unides. Representant del Departament d’Ensenyament en el Congreso de
Educadores para la Paz. Relator de la Comissió internacional de Metodologia i didàctica de
l’Educació per a la Pau, en el marc del Simposi Internacional d’Educació per a la Pau de
Barcelona. Autor de nombrosos recursos pedagògics i d’articles i llibres amb temàtica
socioeducativa. Director de continguts i orientació didàctica de JUGA‐LA (www.juga‐la.cat).

Cati Gómez Lecumberri. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, llicenciada en
pedagogia per la Universitat de Barcelona i educadora social habilitada. Treballa com a
professora a la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, en els estudis de Magisteri i
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Ha col∙laborat durant quatre anys en el Laboratori de
Ciències Socials del Institut Nacional d’Educació Física estudiant els beneficis i límits de la
pràctica esportiva en joves i infants en risc d’exclusió. Ha treballat extensament en el Centre
Penitenciari de Menors de Roma i en centres de reeducació al barri del Raval i del Carmel a
Barcelona. Entre les seves publicacions més recents hi trobem “L’esport com a eina
d’intervenció educativa per a infants en situacions d’exclusió social. Propostes per a
professionals de l’educació social i esportiva”, amb l’editorial INDE.

IMPORTANT:
El professionals assistents a la formació els tres dies obtindran un diploma de 15 hores de
formació. Els que no hagin fet la formació completa no obtindran aquest diploma.
La formació es gratuïta. El compromís dels assistents ha de ser de fer una replica d’aquesta
formació en els seus llocs de treball (escoles, centres oberts, etc.) entre els seus companys dins
de las seves possibilitats. La Fundació F.C. Barcelona posarà a disposició d’aquest formadors la
documentació necessària i actualitzada per fer aquesta formació en la seva pàgina web i en el
CD que es donarà als assistents a la formació.

