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Persones destinatàries: 

Docents i no docents interessats en la transmissió del joc de la baldufa i dels jocs tradicionals en general.

Requisits de certificació: 

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

Descripció:

Curs on retrobarem la passió que mou a la pràctica dels jocs tradicionals, estudiant i estructurant una proposta educativa per a
continuar la seva transmissió. La proposta se sustentarà en els valors transmesos i la seva adaptabilitat a diferents edats i
condicions socioculturals.

Reflexionar sobre la importància dels jocs tradicionals i la seva utilitat en la comunitat.
Explorar els valors relacionats a la practica dels jocs tradicionals.
Compartir el coneixement i experiències relacionades als jocs tradicionals que hem viscut en la nostra infància per a
exposar la seva importància en l'educació actual, reglada i no reglada.

Comprendre les característiques i principis físics que regeixen el moviment de les virolles i baldufes.
Conèixer les tècniques bàsiques de llançament de la baldufa.
Reconèixer els errors bàsics per a poder ensenyar les tècniques bàsiques del joc

Objectius: 

 

Contextualització dels jocs tradicionals.
Història de la baldufa.
Pràctica de jocs tradicionals com les bales, les xapes, la corda, la goma, etc, en relació a l'experiència prèvia del grup.
Pràctica de llançament bàsic amb la baldufa.
Estudi dels diferents tipus de virolles i els jocs específics per a cadascun.
Construcció de virolles amb materials reciclats.

Continguts: 

Docent: Celso Pereira Arizaga
Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (A Coruña 1999 - 2003) i format com a artista de circ a l'escola de circ Carampa (Madrid 2004 -
2005) i la Universitat de Circ i Dansa d'Estocolm (DOCH 2005 - 2008).
La seva passió pel circ li fa reprendre el joc de la baldufa per a enfocar-lo a l'àmbit artístic en 2009 i des de llavors les inquietuds cap al valor
educatiu de la seva pràctica no han parat de créixer.
Integrant de la Companyia de Circ "eia" ha participat en nombroses produccions de circ a nivell nacional i internacional utilitzant la baldufa com a
element circense en algunes d'elles. www.circoeia.com 
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Organitza: Amb col·laboració de: Amb suport de:

Curs El joc de la baldufa i altres jocs tradicionals.
26 i 27 de Novembre, 2022
De 10h a 14h / 16h a 20h (16 hores total)
Cronopis
Població: Mataró

Cost Matricula: 160 € (euros). 
Preus especials:  - si matricules més d'un curs  140 € (euros)
                               - socis d'associacions professionals vinculats al circ: 120 € (euros).

Inscripcions fins al 21 de novembre, 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.
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