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Activitats en horari lectiu que complementen la matèria 
d’Educació Física. Conjunt de recursos que porten un 
pas més enllà l’actuació del professorat.

ESCOLES I ESPORT 
CURS 2019/20

Diada esportiva de gran format on l’alumnat 
participa en diferents esports. 

A partir de 3 sessions/grup o més de 3 grups per classe
Dates, horaris i esports a escollir pel centre

Formació d’esports de nova implementació i d’alt interès educa-
tiu per a mestres i professorat.

Reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

Activitat de 75 minuts d’un esport determinat 
al CEM La Mar Bella per grup classe. 

Màxim 2 per grup. 
Dates, horaris i esport a escollir pel centre

Campionat d’instituts de Korfbal (Només BCN) 
Alumnes d’ESO i Batxillerat 

Data i lloc: 26/3/20 - CEM La Mar Bella. 
Els guanyadors de cada categoria es classifiquen 

per a la Final KINS Catalunya (14/5/20)

Material esportiu a disposició dels centres. 
Un seguit d’eines per recolzar al professorat en la 

seva tasca docent del dia a dia

Trobada d’iniciació al Beisbol per grups de primària i secundària. 
Data primària: 21/4/20

Data secundària: 22/4/20 
Lloc: Camp municipal  de Beisbol Pérez de Rozas (Montjuïc) 

Olimpíades Ceeb Formació d’Esports Alternatius

Sessions de Tast KINS Barcelona

Préstec de material Trobada de Beisbol

Inscripcions a: promocio@elconsell.cat Més informació: www.ceeb.cat
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Projecte de promoció de l’handbol a Barcelona.
Trobada d’iniciació 23/10/2019 - CEM La Mar Bella.

Entrenaments al centre: Dates i horaris a escollir pel centre 
Cloenda a les instal·lacions del FCB i jornada de portes obertesCursa INCLUSIVA, per a escoles d’educació especial i d’ordinària. 

Escoles d’ordinària per a alumnes de 5è-6è i 1er -2n d’ESO. 
Data i lloc: 30/4/20 al CEM La Mar Bella. 

Inscripció: 1€/per participat en donatiu a la Fundació Johan Cruyff 
Jornada d’iniciació a l’atletisme per alumnes de primària.

Lloc: Pista d’atletisme del CEM La Mar Bella.
1a Trobada: 17/10/19
2a Trobada: 31/10/19
3a Trobada: 14/11/19

Sensibilització i inclusió com a claus de l’educació en valors. 
Interacció entre Escoles ordinàries i escoles NEE.

Projecte de promoció de l’ Ultimate Frisbee a Barcelona.
Sessions al centre: Dates i horaris a escollir pel centre 

Trobada de Cloenda 4/3/20 - CEM La Mar Bella.
 

Esport Sense Barreres BARNAMBOL

Cursa Tots Guanyem

Trobada Sense Barreres

Tast atlètic Mundo Deportivo

Trobada Ultimate Frisbee

Inscripcions a: promocio@elconsell.cat Més informació: www.ceeb.cat

Activitats en horari lectiu que complementen la matèria 
d’Educació Física. Conjunt de recursos que porten un 
pas més enllà l’actuació del professorat.

ESCOLES I ESPORT 
CURS 2019/20

Trobada Multiesport
Data i lloc: 1/4/20 - CEM La Mar Bella

Trobada Rugbi 
Data i lloc: 15/4/20 - CEM La Mar Bella
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