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Curs de Pedagogia de l'Acrobàcia
18,19 i 20 juliol, 2022
De 15h a 20h (15 hores)
Ateneu Popular de Nou Barris 
Barcelona

Cost Matricula: 130 € (euros) (preu promocional)
Inscripcions fins al 11 de juliol, al mail coord.cipac@gmail.com. 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o aplaçar el curs en el cas de no arribar als nombre mínim d’inscripcions. 

 
 Persones destinatàries: 

Mestres d’educació de primària i professors de secundària, formadors i formadores de circ, psicomotricistes i/o amants del
moviment que fan servir l'acrobàcia a les seves classes com a eix del desenvolupament motriu.

Requisits de certificació: 

Per obtenir la certificació de l’activitat cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials

Descripció:

Curs en el que explorarem metodologies, dinàmiques, jocs i tècniques acrobàtiques segons les edats evolutives dels nostres
alumnes. Es donaran eines per crear sessions divertides i amb els aprenentatges adaptats, les ajudes dels elements acrobàtics i
els espais de joc i moviment pels grups d'edat: de 2 a 7 anys, de 8 a 16 anys, i a partir dels 16 anys

Aprendre tècniques i metodologies per ensenyar acrobàcia en l'àmbit de l’educació física i el circ.
Proporcionar les adaptacions metodològiques adients a les característiques evolutives i de cada grup-classe.
Facilitar sinergies i crear xarxa entre docents d’educació física i/o formadores de circ.
Preparar un espai segur on practicar l’acrobàcia a l’escola i espais diversos.

Objectius: 

 

Tipologies d’escalfament i preparació del cos a l’activitat gimnàstica.
Mesures de seguretat en l'ensenyament-aprenentatge dels elements acrobàtics.
Acrobàcia per a diferents franges d’edats.
Adaptacions metodològiques.
Jocs i dinàmiques per tornar a la calma i fer stretching.

Continguts: 

 
Docent: Serena Vione
Formadora i artista de circ amb un llarg recorregut al territori. Fundadora de diversos projectes de formació com El Circ Petit(2008), Encirca't
(2012), De Que Rius (2019). Col·labora i treballa des de més de 12 anys amb reconeguts projectes de circ i circ social com Ateneu Popular de Nou
Barris, La Central del Circ, Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i Cronopis. El seu esperit lluitador i reivindicatiu fa que les seves classes i els
seus projectes sempre tinguin un aire innovador i presta molta atenció envers les persones, els destinataris i els valors que vol fomentar fent
servir l'art del circ com a vehicle cap a una millora social. www.serenavione.com
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