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CIRC - BLOC 1: ACROBÀCIA I MINITRAMP 

INTRODUCCIÓ 

La formació té com a finalitat que el professorat surti amb nocions bàsiques sobre 

COM treballar l’acrobàcia i el minitramp a les seves aules i/o centres educatius. 

 

Explicarem i aprendrem diverses eines per tal de poder elaborar una planificació de 

treball,  tan en acrobàcia a terra com a l’aire (amb l’ajuda del minitramp), tenint en 

compte les necessitats individuals, nivell de coneixement i recursos de cada persona 

que vingui a rebre la formació. 

 

DATA I LLOC 

Institut La Ferreria (Carrer del Progrés, 57, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona). 

Dijous 20 d’octubre del 2022 de 17.30h a 20.30h. 

OBJECTIUS 

● Donar a conèixer al professorat l’origen de l’acrobàcia a terra i totes les seves 

vessants i variants, explicant que es pot començar a practicar en qualsevol 

edat i context de vida.  

 

● Fomentar l'increment de les activitats acrobàtiques en les sessions d’EF, 

aprofitant el material i les instal·lacions de cada centre educatiu 

independentment de l’etapa, cicle o curs. 

 

● Explicar i justificar els  múltiples beneficis de l’acrobàcia a TERRA, tan a nivell 

físic, psico-emocional i en general en tots els àmbits de la vida humana.   

 

● Explicar i justificar els  múltiples beneficis del MINITRAMP, en tots els nivells, 

I animar al professorat a utilitzar aquest preciat material que normalment 

tenim als centres educatius i NO s’utilitza. 

 

● Fomentar la instauració del Circ i l’Expressió corporal com a assignatura 

troncal als centres educatius, més enllà de l’Educació física, música, arts 

plàstiques, etc. 

 

CONTINGUTS 

 

* Oferir propostes creatives d’escalfament acrobàtic, (Fase Adaptació), en les quals 

es mobilitzi tot el cos, despertin nous reptes físics i mentals, a través del joc, el 

moviment i la creativitat. 
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* Dinàmiques divertides i creatives de preparació física acrobàtica, tan individuals 

com col·lectives, oferint diferents possibilitats per augmentar la nostra força, 

flexibilitat i equilibri (qualitats bàsiques per l’aprenentatge acrobàtic i per la vida en 

general). 

 

* Pràctica de la base acrobàtica, oferint diverses maneres d’ensenyar un      

determinat moviment (“exercicis educatius”) 

 

* Treball d’iniciació al minitramp (element acrobàtic habitual en centres   educatius) 

i llurs possibilitats: tècnica bàsica: carrera (Fase 1)/ salt (Fase 2)/recepció (Fase 3). 

 

* Dinàmiques divertides i atraients per a qualsevol edat i nivell de destresa física 

utilitzant el minitramp i els matalassos. Individuals, parelles i grups. 

 

* Metodologies útils per organitzar sessions segures, divertides i amb ritme (circuits, 

estacions, tires, treball d’ajudes, etc.) 

 

* NOTA: Aquesta formació pretén ser un espai interactiu on també resoldrem dubtes  

i inquietuds individuals,  casos concrets i demandes vàries que puguin interessar al 

grup. 

 

AVALUACIÓ 

- Avaluació de satisfacció: enquesta de satisfacció, suggeriments i propostes 

de millora al final de la formació. 

- Avaluació de l’aprofitament: participació activa, aportacions a la sessió, 

disseny de tasques. 

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ 

Per certificar als alumnes de la present formació, aquests hauran d’assistir al 80% 

de la formació i haver realitzat satisfactòriament totes les tasques. 

DESTINATARIS 

Professorat de Primària i Secundària 

PROFESSORAT 

Nascuda a Barcelona, ROSA Ma. PELÁEZ RIOS  és llicenciada en “Ciències de 

l’Activitat Física i l’esport”, i ex-gimnasta professional de Trampolí  (llit elàstic). 

Després de finalitzar la seva carrera esportiva es va iniciar al circ. Formant-se 

de manera autodidacta ha treballat com a “àgil” en diverses modalitats circenses: 

equilibris acrobàtics en duo i trio (“addagios” o “escomos”), llit elàstic, quadrant aeri, 
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portor coreà , patins acrobàtics, rola-bola i teles en duo, etc. També  ha creat 

diversos sólos:  teles , corda volant, mini-trapezi giratori, antipodisme, clown 

participatiu, etc. 

Des del 2004 fins avui , ha treballat en espectacles i amb companyies molt diverses. 

Cal destacar: “Sextant” (Fòrum de Barcelona),“ Splash Circus” (Xina), 

Cia.Quadrinyos, Cia. De teatre de carrer “Gog Magog” ,  òpera “Bruna de nit”, “Sopa 

de pedres” (Cia Sifó), Spot Vodafone, “CaLORCAlor” (La Fàbrica de Lied, música 

Lied+ circ), “Trio Latin Circus”, etc. 

2008-2015: 8 temporades seguides al Circ CRIC, (Catalunya, junt amb el pallasso 

Tortell Poltrona).  És membre de l’ONG Pallassos Sense Fronteres, amb la qual ha 

participat en 3 expedicions: RD Congo, Etiòpia, Líban. 

AL 2009 funda la companyia catalana-brasilera CIRC LOS (www.circolos.es) 

creant l’espectacle “Cabarè  Paròdia” (2009-2016), i formant part del show 

“Memòries d’un Tigre de Circ” (2011-2014). El 2018 funda la sub-companyia  Cia. 

“The Sullivan’s”, amb l’espectacle de petit format “TOTAL GLAMOUR” , apte per a 

tots els públics i espais.  

 

Estiu 2021 estrena KASUMAY, nou espectacle de gran format de la Companyia Circ 

LOS, juntament amb els seus companys Igor Buzato i Antonio Correa. 

 

És co-fundadora i directora de l’ESCOLA CIRC LOS,  fundada al 2010 amb seu a 

Santa Maria de Palautordera. En l’actual curs escolar 2022/2023 l’escola compta 

amb més de 250 alumnes d’entre 4 anys fins a l’edat adulta. 

 

 


