
amb Isabel Van Maelle · del 29 al 30 de setembre de 2012

Pedagogia dels aeris

Adreçat a........................ 
Formadors de circ, professors d’educació física i docents 
de centres de primària i secundària, educadors, monitors 
de lleure i tots aquells formadors interessats en l’ús del circ 
com a eina educativa. 

objectius.........................
- Oferir metodologies per estimular l’entrenament.
- Segmentar la tècnica de base per arribar a ella a través de 
jocs i propostes creatives.
- Buscar jocs tradicionals que es puguin aplicar a la pràctica 
d’aeris.

Professor..........................
Isabel Van Maelle és llicenciada en Educació Física. Es forma 
també en pedagogia a l’École de Cirque de Brussel•les. És 
professora de trapezi a Cirkus in Beweging, a Bèlgica, 
i autora d’un llibre per utilitzar el circ dins les classes 
d’Educació Física a les escoles. 
És coordinadora, docent i creadora de la formació de 
formadors de curta durada BIC a Flandes.
Ha estat convidada 3 cops a impartir la les classes de 
Pedagogia d’Aeris per l’AssociazioneItaliana Giocoleri e 
Dintorni. Des de l’any 2000 és professora d’aeris de l’École 
de Cirque de Brussel•les.  

Continguts.........................
Aquest monogràfic us permetrà adquirir les eines 
pedagògiques necessàries per conduir una programació 
d’iniciació als aeris, bàsicament amb el trapezi així com 
també lamb es teles i la corda,  combinant la tècnica i la 
creativitat. Es tractaran els següents aspectes, des de la 
pràctica i la reflexió:

1. Seguretat: com penjar un aparell, utilitzar matalassos. 
proporcionar un ambient emocional i social segur per al 
participant, i aprendre a planificar escalfaments específics 
pels aeris i els estiraments. 

2. Tècnica bàsica de trapezi fix i descoberta de les teles:
- Figures.
- Pujades. 
- La primera caiguda .
- Percepció de l’espai de dalt a baix. 

3. Pedagogia:
- Utilitzar el mètode (la seguretat és prioritària). 
- Metodologia de la tècnica. 
- Estimulació de la creativitat a l’aire.
- Jocs aeris.
- Estimulació de l’entrenament. 
- Recerca de figures personals.
- Descobriment de nous moviments a l’aire.

4. Tècniques aèries:
- Preparació física per l’acrobàcia aèria i estiraments específics.
- Les diferents tècniques: trapezi, teles, corda, cèrcol. 
- Jocs i figures per parelles.  
- Creació de seqüències de moviment, progressió de les figures. 

.................................................................................................................................................

Dades pràctiques
dates i horaris 
Dissabte 29 de setembre: de 10h a 14h i de 16h a 20h.
Diumenge 30 de setembre: de 10h a 14h i de 16h a 20h

Preu
*Socis APCC: 90€    No socis: 150€
(*) Aquesta tarifa s’aplicarà també als membres d’altres associacions 
de circ de l’estat espanyol que treballen en xarxa amb l’APCC i socis 
de l’AGT. 
Els diners només es retornaran en cas d’anul.lació del curs.
Cal un mínim de 10 inscrits per poder fer el curs.

lloc
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de 
Barcelona
Parc del Fòrum de Barcelona, Moll de la Vela 2
08930 Sant Adrià del Besòs 

Inscripcions
Formulari

Més informació: apcc@apcc.cat / 93 356 09 31

Organitza: Col.labora: Amb el suport institucional de:


