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CIRC- BLOC II: ACROSPORT I ARQUITECTURA CORPORAL 

INTRODUCCIÓ 

Explicarem i aprendrem diverses eines per tal de poder ensenyar l’acrosport i la 

pròpia consciencia corporal a les aules, tenint en compte les necessitats individuals, 

nivell de coneixement i recursos de cada persona que vingui a rebre la formació. 

  

A través de l’acrosport podem treballar la cohesió, contacte, confiança en un mateix 

i en el grup. El curs vol introduir les bases tècniques i pedagògiques per treballar 

piràmides i figures de duo, trio i grup en un context educatiu. Farem ús del joc i 

dinàmiques grupals que fomenten la creació, el coneixement del propi cos, i la 

relació amb el grup.  

 

DATA I LLOC 

Institut Gorgs (Carrer de l'Àliga, 65, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona). 

Dijous 24 de novembre del 2022 de 17.00h a 20.00h. 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer al professorat QUÈ ÉS l’acrosport, totes les seves variants 

I modalitats, explicant que es pot començar a practicar en qualsevol moment 

evolutiu i apte per tot tipus de cossos. 

 

• Fomentar la pràctica del treball propioceptiu i de Pilates en les sessions d’EF, 

explicant els múltiples beneficis que ens aporta a “casa nostra” (el propi cos), 

independentment de l’etapa, cicle o curs. 

 

• Explicar i justificar els  múltiples beneficis de conèixer la pròpia anatomia, el 

propi cos i els cossos i formes del nostre voltant, tan a nivell físic, psico-

emocional i en general en tots els àmbits de la vida humana. 

 

• Aprendre educatius,  la base de l’acrosport i figures de portés 

 

• Adquirir nocions bàsiques de seguretat i tècnica 

 

• Conèixer dinàmiques i jocs que fomenten la creativitat acrobàtica 

 

• Ser capaç d’organitzar una sessió de portés contemplant joc, tècnica i 

progressions 
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CONTINGUTS 

• Introducció a les bases de l’acrosport en parella, trio i grup 

 

• Escalfaments específics  

 

• Educatius per a diferents figures 

 

• Jocs de contacte, cohesió i creació 

 

• Maneres de dur una classe: dirigida, semi-dirigida, lliure. 

 

• Ús de fitxes i material didàctic 

 

 

AVALUACIÓ 

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

de millora al final de la formació. 

 

• Avaluació activa amb el cos al final de la sessió 

 
• Tècniques d’autoavaluació del grup 

 

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  

Andrea Martínez Calzado, nascuda a Barcelona, és Animadora sociocultural, professora 

de circ i circ social, formadora de formadors/es i artista. 
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Formada artísticament a l'Escola de Circ Rogelio Rivel, Escola de Circ Carampa, Escola 

de circ Charivari. Rep formació pedagògica mutlidisciplinar a càrrec de Giocolieri ed 

Dintorni, del Cirque du Monde, de l'Associació Francesa de circ adaptat (AFCA), i de 

l'Ateneu Poular de Noubarris, entre d'altres. 
 

Fundadora del Circ Menut i  cofundadora de l'Associació Cultural Esplai de Circ on és 

coodirectora, coordinadora pedagògica i formadora de l'Escola de Circ Encirca't. 

Cofundadora de la Federación Española de Escuelas Socio Educativas i membre de 

l'equip pedagògic del curs de formació de formadors/es. 

 

Treballa en l'àmbit de la descoberta, aprenentatge i coneixement del circ, amb infants, 

joves i adults, tant a l'educació en el lleure com en l'educació formal, així com en l'àmbit 

social, treballant amb col·lectius en risc d'exclusió social.  

Imparteix formacions de formadors/es en pedagogia de circ per oferir les competències 

bàsiques per a fer ús del circ com a eina educativa.  

 

Col·labora amb diferents entitats com l' APCC, FEECSE i EYCO en temes de formació 

i estructuració del sector de la formació de circ. 

 

A nivell artístic, ara en pausa, ha format part de la cia. Zero Circ amb l'espectacle (In)finit, 

i de la Masnou Orleans Jazz Band.  

 
 
 
 
 
 
 


