
  

 

 

FORMACIÓ ON-LINE:  

Viu el Circ al teu Centre Educatiu (materials i recursos)  

 

  

ORGANITZADOR:  

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR:  

1- Donar eines pedagògiques adequades per realitzar 
fàcilment una pràctica de circ a les seves escoles.   

2- Experimentar i explorar els diferents elements de 
manipulació que té el Circ: pilotes, teixits, bosses de 
supermercat, etc.  

3- Articular continguts d'educació física del teu 
currículum amb algunes de les disciplines circenses 
experimentades.   

4- Viure una modalitat diferent per a l'ensenyament 
de voltes, costats i verticals. 

CONTINGUTS:  

• Circuits de qualitats físiques aplicades als diferents elements 
del circ.  

• Jocs i dinàmiques de manipulació d'objectes per a malabars 
amb elements circenses com a experimentació.  

• Petita partitura de moviment amb elements.  

• Observació i experimentació d'una àmplia manera de 
capgirar.  

• Acrobàcies aèries sobre teixits d'iniciació. 

•  Acrosport amb elements de ioga. 

 

 METODOLOGIA:  

Aquest curs té com a objectiu transmetre els mètodes d’ensenyament des de l’activitat lúdica i formativa 
per a augmentar el desenvolupament motor del nostre alumnat. La iniciació a la pràctica del Circ ens 
permetrà articular els continguts que hem de donar en el currículum de l'Educació Física i proporcionar un 
enfocament més innovador a l'hora d'ensenyar.  

Davant d’aquest format ON-LINE, la formació serà una proposta innovadora on es donaran les eines per 
posar en pràctica les primeres experiències en l’ensenyament del Circ a l’escola.  

DESTINATARIS: Professorat d’Educació Física de primària i secundària. 

REQUISITS:  
Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els següents aspectes: 

Jornada formativa:  

Viu el Circ al teu Centre 

Educatiu (materials i 

recursos) 
 
Hores de durada: 
2,5hores   
Dates:  
19/03/2021 
Horari: 
De 18h a 20:30h 

Places: 
Màximes ➔ 35   
 
Cost: 
▪ Professorat d’EF del Baix Llobregat: 

10€ 

▪ Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 15€ 

 
 
Data límit d’inscripció:  

18 de març de 2021 



  

 

• Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics: 

1. Ordinador amb connexió wi-fi. 

2. Tableta amb connexió wi-fi. 

3. NO és recomana utilitzar el mòbil pel seguiment de la formació. 

• Tenir una adreça de correu electrònic. 

• Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 

• Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 

 

MATERIAL PER LA FORMACIÓ: serà necessari tenir tres bosses del supermercat, tres parells de mitjons o tres 
pilotes de malabars o tres pilotes de tennis. 
 

INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA:  

• A tots els inscrits, durant el matí del 18 de març s'enviarà un e-mail a l'adreça electrònica facilitada 
on s'informarà, entre d’altres coses, de l'enllaç per accedir a la videoconferència.  

• IMPORTANT! Si no us ha arribat el correu de l’enllaç mireu primer al SPAM o correu NO DESITJAT 
abans de posar-vos en contacte amb nosaltres. 

• La videoconferència es farà mitjançant Google Meet. No cal instal·lar cap programari i s’aconsella 
utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 
DOCENT:   
# Luciana Spadafora:  
Titulació: 
Professor Nacional i Professor d'Educació Física per l'INEF Argentina. Grau en Composició Coreogràfica 
Menció Expressió Corporal. Universitat Nacional de les Arts. Buenos Aires. Argentina. Estudiant Avançat del 

Grau en Psicologia. Universitat de Buenos Aires.   

Activitat Professional:  
Directora, Formadora i Educadora del projecte anomenat Inspiració Educativa: Professor d'Educació Física i 
Educació Artística. Directora de l'Escola de Circ de l'INEF Lleida Club i Barcelona. Directora del projecte "El 
Circo Rodante" Entrenadora de Gimnàstica Artística. Coreògrafa de grups federats d'Espectacles Patinatge 
Artístics. 

Telèfon de contacte: +34 625162511  

Correu electrònic: spadaforalucianamar@gmail.com  

 

 

INSCRIPCIÓ:   
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través de la web del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
(www.cebllob.cat) o directament en el següent enllaç segons si sou professorat especialista en EF de la 

comarca (10 €) o de fora i altres docents (15 €):   

 

Premeu aquí per a realitzar la inscripció   

 
(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al professorat d’EF de 
la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca). La data límit d’inscripció i de pagament serà el 18 

de març de 2021.     
Departament de Formació 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Sant Feliu de Llobregat, 25 de febrer de 2021 

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.cebllob.cat/
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/25/inscripcio/nova
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