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Dins de l'àmbit artisticoexpressiu, a l’àrea d'Educació Física, volem continuar oferint un catàleg de
formacions adaptat a les necessitats detectades i orientat a la consecució de les línies
estratègiques de l'àmbit. D'aquestes destaquem els aspectes curriculars poc treballats en els
centres, les metodologies innovadores i l'intercanvi d'experiències, amb la intenció de millorar la
pràctica docent en l'àrea d'Educació Física.

En el disseny d'aquesta programació formativa hem valorat l'impacte real que cadascuna de les
formacions ofertades pot arribar a tindre en la pràctica docent, contribuint així a la millora la qualitat
de l'ensenyament de l'Educació Física.

Formar part de l'àmbit artisticoexpressiu implica el fet d'intentar oferir formacions de caràcter
interdisciplinar, buscant propostes conjuntes amb les àrees d'Educació Plàstica i visual,
Audiovisuals, Música i Arts escèniques.

La situació actual d'excepcionalitat sobrevinguda per la pandèmia del COVID-19, ha condicionat
l'elaboració d'aquest catàleg i ha determinat les modalitats seleccionades, reforçant l'oferta de
formació online en detriment de l'oferta presencial. Hem millorat també l'apartat "Repositori
de recursos" al nostre web i hem introduït les sessions de treball virtual mitjançant la plataforma
Webex.



El projecte formatiu de l'àrea d'Educació Física intenta donar resposta a les necessitats detectades.

Directament amb el qüestionari de detecció de necessitats, i indirectament amb les següents línies 

d'actuació:
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FORMACIÓ ESPECÍFICA DE L'ÀREA EF

FORMACIÓ D'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

FORMACIÓ INTERCEFIRE

Aspectes curriculars i metodològics específics de l'àrea d'Educació Física.

Formació multidisciplinar de l'àmbit artisticoexpressiu: Música, Arts escèniques i Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual.

Coordinació amb l'àmbit artisticoexpressiu dels diferents CEFIRE territorials i col·laboració amb la resta de
CEFIRE específics: CTEM, HUMANÍSTIC I SOCIAL, INCLUSIVA, INFANTIL, PLURILINGÜISME.
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4 COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ALTRES ENTITATS
Col·laboració amb la Direcció General d'Esports, Ajuntaments, Universitats i associacions.

5 CREACIÓ DE RECURSOS
Elaboració de recursos i publicació de materials didàctics de les diferents formacions. Investigació.

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/


PRIMER TRIMESTRE



Atenent a la situació actual degut a la COVID-19
Mónica Chanzá i Yolanda Silveira ens presenten
una proposta curricular personal per al disseny
de pautes, estratègies i tasques per a les
classes d’Educació Física.
 

EDUCACIÓ FÍSICA AMB COVID: ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES I PROPOSTES PRÀCTIQUES

CURS A DISTÀNCIA  30 H  



INTRODUCCIÓ A LA PROGRACIÓ PER
COMPETÈNCIES A L'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU
MÚSICA / EPVA / EF

En aquesta formació es fa una reflexió sobre la
programació per competències en l'àmbit
artisticoexpressiu, partint de les especialitats de
Música, Educació física i Arts plàstiques. 
En ella s'abordaran les principals implicacions, com
son el disseny, la transposició didàctica, l'avaluació,
les metodologies i enfocaments, així com es
procurarà possibilitar un banc de recursos.

CURS ONLINE 30 H 

INTERNIVELL

Música, EPVA i EF



Jornades informatives impartides per Juanjo
Bendicho on es presentaran al professorat les
bases de la competició de la Lliga de Colpbol,
emmarcada dins dels Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana, així com el procediment
d'incorporació dels centres a la mateixa.

LA LLIGA DE COLPBOL:

COMPETICIÓ EN VALORS I EN CLAU FORMATIVA

JORNADES INFORMATIVES 3 H 

VALÈNCIA
SETEMBRE



Taller presencial impartit per Inés Calduch.
Entre els objectius de la formació estan l'anàlisi,
reflexió i propostes sobre situacions en els
centres  on es podrien modificar hàbits per a
protegir el sòl pelvià i indirectament l'esquena. 

EDUSALUT:

HÀBITS SALUDABLES I SÒL PELVIÀ A L'AULA

TALLER 14 H
CASTELLÓ DE LA PLANA
OCTUBRE



Aplicacions i recursos per a una Educació Física
connectada. 

Les TIC i les TAC en moviment. 

Creació de recursos pràctics amb
@AdalSempereEF i @flipped_primary  per a les
teues classe d'Educació Física.

EF 3.0
LES TIC A LES CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA

CURS A DISTÀNCIA 40 H



Tercera edició del curs de Moodle d'iniciació a la
gamificació en l'àmbit de l'Educació Física. Es
presenten els components, mecàniques i
dinàmiques pròpies de la gamificació. A més a
més, mitjançant mòduls de treball es fa una
proposta final de creació d'una seqüència
didàctica gamificada per a la classe d'Educació
Física.

GAMIFICACIÓ EN EF: 

ET REPTE A GAMEFICAR!

CURS A DISTÀNCIA 30 H
OCTUBRE



AIXÒ ÉS RITME!

TALLER DE 8 HORES

INTERNIVELL

A DISTÀNCIA  

Proporcionar coneixements i recursos vinculats a
l'aplicació de l'activitat motriu i la pedagogia musical.
Facilitar el desenvolupament expressiu i la consciència
corporal de l'alumnat mitjançant la integració del temps,
el ritme, les estructures coreogràfiques i el llenguatge
de la dansa. Afavorir el desenrotllament de l'atenció, la
memòria, la cohesió grupal, la responsabilitat i la
disciplina creativa. Traduir al ritme corporal seqüències
rítmiques conegudes, tant tradicionals com actuals.
Descobrir el cos com a instrument musical.
Experimentació rítmica amb objextes sonors poc
convencionals, etc

Música i EF



José Mendoza, director de formació de la
Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana,
després de més de 2 anys fent jornades en
col·laboració amb el CEFIRE
ARTISTICOEXPRESSIU, ens presenta per a tots els
nostres docents el Curs “El Rugby com a
facilitador inclusiu”. Una aproximació curricular
pràctica en la qual descobrireu el programa Get
into Rugby i trobareu una eina per a treballar de
manera inclusiva a les classes d'Educació Física.
A més a més, els assistents rebran el títol de
MONITOR DE RUGBY per part de la Federació.

EL RUGBY COM A FACILITADOR INCLUSIU

CURS A DISTÀNCIA 20 H
OCTUBRE



Amb la jornada ESCÈNICA, volem iniciar un camí on trobar-nos,
realitzar tallers pràctics, i molt important, construir xarxes per
posar en contacte tot aquell professorat d’infantil, primària,
educació especial 
i secundària, interessat en les arts escèniques, així com per poder
intercanviar experiències, per tal de connectar l’art i l educació.
També per iniciar-se o reforçar la formació en les arts escèniques,
per a que l’acte d’aproximació al teatre no siga un exercici
merament irreflexiu d’entreteniment , sinó que permeta
desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la
responsabilitat, l’esperit crític, la consciència i l'expressió cultural.

ESCÈNICA: 

LES ARTS ESCÈNIQUES A L'AULA
JORNADA DE 8 HORES
INTERNIVELL
VALÈNCIA

C/ Jeroni de Monsoriu, 19. València

Dissabte 24 d'octubre de 2020

                                 Les arts escèniques a l'aula

Cefire d'Educació Infantil

Música, EF, Arts Escèniques



ESCÈNICA: EL CIRC

Amb la jornada ESCÈNICA, volem iniciar un camí on trobar-nos,
realitzar tallers pràctics, i molt important, construir xarxes per
posar en contacte tot aquell professorat interessat en les arts
escèniques. 
També per iniciar-se o reforçar la formació en arts escèniques, per
a que l’acte d’aproximació al teatre, la dansa o el circ, no siga un
exercici merament irreflexiu d’entreteniment , sinó que permeta
desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la
responsabilitat, l’esperit crític, la consciència i l expressió cultural.  
Aquesta formació la dedicarem als malabars, titelles, teatre de la
llum o el món del clown, d'on construirem els coneixements
expressius al voltant del circ.

JORNADA A DISTÀNCIA DE 8 HORES
INTERNIVELL
DEL 4 AL 25 DE NOVEMBRE

Música, EF, Arts Escèniques



Formació presencial impartida per Toni
Hernández.

Les vies verdes com a recurs didàctic i
competencial als centres educatius que permeten
desenvolupar aspectes del currículum.

Aspectes de l'organització d'una eixida didàctica al
medi natural en bicicleta.

BICITINERARIS DIDÀCTICS 
UNA EINA INCLUSIVA I TRANSDISCIPLINAR PER LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

CURS 30 H  

OCTUBRE I NOVEMBRE 

CASTELLÓ DE LA PLANA 



SEGON TRIMESTRE



Amb la formació “Creació de videojocs contra el
canvi climàtic”, pretenem proporcionar una
metodologia per a integrar curricularment el
procés de creació de videojocs a les aules
d'educació primària i secundària des d'una
perspectiva artística i de consciència ecològica
davant el canvi climàtic. Aquesta acció
s’emmarca dins el projecte “Planeta Debug” 
de la Universitat Jaume I i la Fundació Carasso.

PLANETA DEBUG
TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOJOCS 

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

FORMACIÓ ONLINE 20 H
INTERNIVELL
DEL 18 DE GENER AL 14 DE FEBRER



L'objectiu d'aquesta formació és desenvolupar 
la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes
(ABP) a través de la creació d'un projecte artístic al
centre educatiu. Aquesta formació parteix d'un marc
teòric comú i, seguidament, es proposen una sèrie de
càpsules formatives, que donen resposta a
continguts essencials i metodologies aplicables a la
consecució d'un ABPA.

ABPA
APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES ARTÍSTICS

CURS ONLINE 32 H
INTERNIVELL
IMPARTIT PEL CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU

Música, EPVA i EF



L'ESCOLA DANSA

Aquest projecte naix amb la finalitat de fomentar la
creativitat artística a través del treball cooperatiu
entre les escoles i les bandes de música.
La idea és mantindre viva l'espurna creativa i artística
de "L'escola canta" i crear un producte artístic de
qualitat que se sume a les iniciatives que pretenen
mantindre viva la cultura als nostres pobles.

La formació tindrà com a objectiu el facilitar les eines
al professorat que participa, amb materials
coreogràfics, musicals i audiovisuals.

TALLER 20 HORES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Música, EPV i EF



El Seminari d’Educació Física Soca-rel amb Daniel
Martos, Wenceslao García Puchades, Rodrigo
Atienza, Bernat Espí, Mariví Blasco, Joan Úbeda,
Sofía Pereira, Elena López, Javier Gil, Jorge
Fuentes i Miquel Pans, ens ofereixen una proposta
en format de Curs Semipresencial per a actuar
activament a les nostres classes mitjançant
l’aprenentatge cooperatiu, la coeducació i la
diversitat de gènere.

EDUCACIÓ FÍSICA CRÍTICA

CURS A DISTÀNCIA  30 H 



Formacions en pilota valenciana per tot el
territori valencià, amb cursos en format semipresencial
a les tres províncies.

Impartits per equips de ponents experimentats que
presentaran propostes metodològiques innovadores
per a l'ensenyament i aprenentatge del nostre esport.

INNOVACIÓ METODOLÒGICA EN PILOTA VALENCIANA

3 CURSOS SEMIPRESENCIALS 20 H
PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA



El Colpbol és una modalitat esportiva que s'ha
consolidat com un nou esport innovador i inclusiu,
i amb unes grans potencialitats educatives. 

La formació serà impartida per Juanjo Bendicho,
creador del Colpbol.

EL COLPBOL 

COM A ESPORT INCLUSIU

CURS SEMIPRESENCIAL 20 H  

PROVÍNCIA CASTELLÓ
FEBRER



ESCÈNICA DANSA

Els tallers ESCÈNICA DANSA són una proposta
d'aproximació a diferents tipus de dansa per portar
a les aules, en els quals es treballa fonamentalment
l'expressió i conciència corporal, la creativitat, la
relació del moviment amb la música, i la creació
d'estructures coreogràfiques, tant des de la
perspectiva de l'Educació Física com de la Música i
les Arts Escèniques.

TALLER A DISTÀNCIA DE 12 HORES
INTERNIVELL
IMPARTIT PER ALÍCIA HERRERO

Música, EF, Arts Escèniques



Formació a distància sobre la normativa
relacionada amb el tractament de dades i les
situacions que ens podem trobar en  la gestió
de les classe d'EF, tant en l'ús d'aplicacions
com en les xarxes socials, incidint en la
protecció de dades de l'alumnat.

LES TIC I EL TRACTAMENT DE DADES PER A LES
CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA

CURS A DISTÀNCIA  20 H 

FEBRER I MARÇ



Escoles de la mar de la Generalitat
Valenciana en  Borriana i la Vila Joiosa.

Presentació, activitat nàutica i taller de
tractament curricular.

TRACTAMENT CURRICULAR DE LES ACTIVITATS NÀUTIQUES

CURS 20 H  

BORRIANA (CASTELLÓ) - FEBRER
LA VILA JOIOSA (ALACANT) - MAIG



Narrativa, il·lustració i esport com a nexe
per prevenir i lluitar contra el bullying en
format còmic.

El programa anti-bullying "aJudo" .

Estereotips i diversitat sexual en el món de
l'esport.

La música i el rap com a eina per a prevenir
i lluitar davant situacions d'assetjament
escolar. 

BULLYING, ARTS I ESPORT

JORNADES A DISTÀNCIA  8 H  

MARÇ 2021

Música, EF, EPVA



RHYTHM & BASKET

Taller formatiu multidiciplinar adreçat a docents
de Música i Educació Física.
Descobrir les possibilitats del cos com a
instrument musical amb l'ajuda de les pilotes de
bàsquet com a recurs per a produir ritmes
corporals i crear música. 
Aconseguir que els participants siguen capaços de
dissenyar coreografies com a part de muntatges
artístics individuals o col·lectius. 
Donar eines al professorat per a treballar de forma
interdisciplinària l'expressió corporal.

TALLER DE 8 HORES
INTERNIVELL

Música i EF



TERCER TRIMESTRE



En un treball d’investigació-acció Carlos Montero,
Celestina Martínez i Rodrigo Guirao ens presenten el
programa en format d’UDI (Unitat didàctica Integrada)
“a-Judo” per al tractament i prevenció de l’assetjament
escolar. 
Una eina per a les nostres classes d’Educació física
que no pot faltar a les nostres programacions.

A-JUDO: TRACTAMENT CURRICULAR DEL JUDO I LES
ACTIVITATS DE LLUITA PER A PREVENIR EL BULLYING

CURS SEMIPRESENCIAL 30  H 

VALÈNCIA



Tallers impartits per Maria José Jordà, on es
tractarà la psicomotricitat vivenciada com una
metodologia d'aprenentatge, els paràmetres
psicomotors i la seua aplicació a l'aula.
Formació especialment adreçada per a l'etapa
d'infantil i primers cursos de primària.

INTRODUCCIÓ A LA 

PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA

TALLERS 15 H
PROVÍNCIES DE VALÈNCIA CASTELLÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA



Formació en col·laboració amb la
Direcció General d'Esports de la
Conselleria d'Educació i la Federació de
Ciclisme de la Comunitat Valenciana,
que complementa el programa Aula
Ciclista dels centres promotors de
l'activitat física i l'esport (CEPAFE). 
Impartida per Antonio Moreno, Rafael
Villalba i Jaume Barber.

AULA CICLISTA:
PROJECTE DE CICLISME EN EL CENTRE EDUCATIU  

CURS SEMIPRESENCIAL  30  H 

VALÈNCIA



Formació on tractarem la introducció al senderisme
en l'àmbit educatiu com a mitjà per a la inclusió.

Conceptes bàsics per a l'ús de la cadira Joëlette i la
barra direccional. 

Claus per a l'organització d'eixides de senderisme
inclusiu.

SENDERISME INCLUSIU 
AMB CADIRA JOËLETTE I BARRA DIRECCIONAL

CURS 20 H
SAGUNT I PENYAGOLOSA



Formació presencial impartida per Toni Hernández.
Les vies verdes com a recurs didàctic i
competencial als centres educatius que permeten
desenvolupar aspectes del currículum.

Aspectes de l'organització d'una eixida didàctica al
medi natural en bicicleta.

BICITINERARIS DIDÀCTICS 
UNA EINA INCLUSIVA I TRANSDISCIPLINAR PER LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT: 

LES VIES VIES VERDES DE ZAFÁN, TERRA ALTA I BAIX EBRE

CURS 30 H  

JUNY I JULIOL 



L'ARTÈRIA
II CONGRÉS 

D'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

CONGRÉS VIRTUAL
LAS NAVES / LA MUTANT · VALÈNCIA
INTERNIVELL

En octubre de 2018 vam organitzar L'ArtèRIA: I Congrés d'àmbit
artisticoexpressiu a l'Auditori i Palau de Congressos de
Castelló.

Dos anys després, i en plena crisi sanitària per la Covid-19,
estem preparant L'ArtèRIA: II Congrés d'àmbit
artisticoexpressiu des de Las Naves/La Mutant de València.

Tindrà un format virtual i l'eix temàtic que ho vertebrarà serà el
paper de les arts i de l'educació artística en temps de
pandèmia: reptes, estratègies i pràctiques educatives.

Música, EPVA i EF



PROJECTES ANUALS



L’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la
creació contemporània en els processos d’aprenentatge. Es pretén
ampliar l’àmbit professional de les creadores i creadors, per mitjà de la
producció de trenta projectes artístics col•laboratius en trenta centres
escolars de la Comunitat Valenciana.
Els projectes tenen una durada de tres mesos, en els quals els
creadors seleccionats, mitjançant convocatòria del CMCV,
desenvolupen el seu projecte en els centres educatius junt al
professorat i l'alumnat. 

RESISTÈNCIES ARTÍSTIQUES
PROCESSOS ARTÍSTICS EN ENTORNS EDUCATIUS

CURS SEMIPRESENCIAL 50 H 

ALACANT / CASTELLÓ / VALÈNCIA
INTERNIVELL
CMCV / CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU



PLANEA
XARXA ART+ESCOLA

En col·laboració amb el CMCV (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Una xarxa de centres educatius, agents i institucions culturals que es
comprometen a utilitzar les pràctiques artístiques a l'escola pública de
manera transversal, situada en els territoris i amb vocació de generalització i
permanència. La xarxa es dóna un termini de cinc cursos per a prototipar,
avaluar i recopilar aprenentatges sobre les maneres i les maneres de produir
canvis significatius en els centres educatius i en el seu ecosistema més
pròxim, a través de les pràctiques artístiques. 
Està impulsada per la Fundació Daniel i Nina Carasso i s'articula mitjançant la
mediació en tres territoris: Pedagogías Invisibles (Comunidad de
Madrid), PERMEA (Comunitat Valenciana) i ZEMOS98 (Andalucía).

Més info: https://redplanea.org/que-es-planea/

https://redplanea.org/que-es-planea/


En col·laboració amb Josep Maria Aragay, del col·lectiu
Basketbeat, estem generant una recerca al voltant de la
relació entre les arts comunitàries i l'escola. Aquestes
ofereixen respostes col·lectives vinculades a les pràctiques
artístiques i posen el focus en allò social, participatiu i
col·laboratiu. 

Què podrien aportar les arts comunitàries de manera
específica en el context de l'escola? Quins són els
conceptes claus d'aquestes pràctiques? Com podria
desenvolupar-se i organitzar-se un projecte d'arts
comunitàries? 

Aquest treball es concretarà en una jornada a distància per a
presentar el resultat d'aquesta investigació col·laborativa.

ARTS COMUNITÀRIES I ESCOLA

DIVERSES ACCIONS FORMATIVES
INTERNIVELL



RECURSOS



En la nostra pàgina web podeu trobar recursos que hem
elaborat a partir de diverses formacions.

Hi ha una secció: Recursos d'estar per casa, en la qual podreu
trobar materials didàctics que vam elaborar durant el primer
confinament per a donar resposta a la nova i difícil situació en
que es va trobar el professorat:

A més, podeu consultar també el document per al treball de
l'àmbit artisticoexpressiu en 1er de l'ESO:

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/04/15/recursos-destar-per-casa-educacio-fisica/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/materials-ambits-1r-eso/


OFERTA FORMATIVA DE L'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

CEFIRE TERRITORIALS

+INFO

CEFIRE ALACANT
Nuria García
garcia_nurmar@gva.es

CEFIRE CASTELLÓ
Toni Navarro
navarro_antamo@gva.es

CEFIRE ELDA
Alejandro Bernabeu
bernabeu_ale@gva.es

CEFIRE ELX
Mayte Botella
botella_marqui@gva.es

CEFIRE GANDIA
Dani Vidal
vidal_danrib@gva.es

CEFIRE SAGUNT
Isaac Hernández
hernandez_isalla@gva.es

CEFIRE TORRENT
Rafel Arnal
arnal_raf@gva.es

CEFIRE VALÈNCIA
Jordi Martínez
martinez_jorpal@gva.es

CEFIRE XÀTIVA
Juanjo Giner
giner_juacer@gva.es

http://gva.es/
https://portal.edu.gva.es/cefirealacant/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirecastello/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelda/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelx/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiregandia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiresagunt/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiretorrent/es/inicio/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirevalencia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/inicio/


CEFIRE específic Artisticoexpressiu
Alejandro Badenes, Alfonso Escrig i Carlos Ferreres (Assessors Educació Física)
Carrer Major 91 · Castelló de la Plana
Tel. 964 336 722 / 964 336 721 / 964 336 720
ae.ef@gva.es

+INFO ÀREA EF

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/

 t.me/CEFIREAE

@CEFIREambitAE

https://twitter.com/cefireambitae?lang=es
http://t.me/CEFIREAE
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/
http://t.me/CEFIREAE
http://t.me/CEFIREAE
https://twitter.com/cefireambitae?lang=es



