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SEMINARI BALL ADAPTAT 

Per a Formadors 
“Ensenyament del ball adaptat als Clubs i Escoles” 

      La pràctica del ball esportiu  pot tenir diferents orientacions: educativa, recreativa o de lleure, competitiva,  rehabilitadora o com  mitjà per a la  

           millora de la salut. En el cas de l’orientació educativa, el ball  adaptat pot ser un dels continguts curriculars de l’educació física als centres  

          educatius, clubs i escoles,  ja sigui per a atendre alumnes amb necessitats educatives especials o be perquè tots els alumnes coneguin aquesta  

          pràctica esportiva i desenvolupin actituds favorables. 

 

Adreçat a: Tècnics, Instructors i Monitors esportius en Educació i Activitat Física, Entrenadors d’Esport Escolar, Professors/es                              

d’Escoles de Ball, Ballarins/es de Ball Esportiu i Balls de Saló que vulguin iniciar-se al ensenyament del Ball Adaptat. 

 
Objectius: Conscienciar el col•lectiu de tècnics sobre la importància d’obrir les portes de les nostres escoles i de les competicions 

de ball esportiu a totes les persones amb diferents necessitats educatives. 

Facilitar eines, estratègies i metodologies per impartir docència i per adaptar, si és necessari, les classes de ball en funció de les 

necessitats individuals de cada alumne.. 

Obtenir les competències necessàries que acreditin als alumnes per poder exercir de Tècnics de Ball Esportiu Adaptat de la FCBE. 

Adonar-se de la importància de l'esport adaptat en la seva faceta educativa i la seva contribució al ple desenvolupament harmònic de 

la persona, gaudint de les relacions socials establertes amb els altres, en l'exercici de la pràctica del ball esportiu.  

 

Descripció: Es desenvoluparà en sessions de matí i tarda, de 10:00 a 18:00 durant 2 dies (25-26 de Novembre), amb una durada 

total de 15 h: 12 hores  presencials (1,2 crèdits) + 3 hores a distància (0,3 crèdits). 

 

25 Novembre 
Ensenyament de ball en cadira de rodes 

Ensenyament de ball per a persones amb  ceguesa. 

26 Novembre  
Ensenyament de ball per a persones amb dificultats auditives 

Ensenyament de ball per a persones amb diversitat funcional 

Beneficis del ball 

 
Lloc: CBE Fipball : c/La Plana,28  Sant Boi de Llobregat                                         
 

Preu Seminari:                    Federats (FCBE) : 95€                                                No Federats :  115€ 

 
Inscripció: L‘assistència al seminari es farà  per rigorós ordre d’inscripció fins un màxim de 25 places  mitjançant  

    l’enviament del corresponent full de pre-inscripció i fotocòpia del justificant de  pagament 

    indicat Nom i Cognoms  amb el concepte ( SBA) Seminari Ball Adaptat   

 

Titulació: Certificat acreditatiu en Ball Adaptat de la FCBE. 

Informació: Per obtenir més informació del Seminari consultar web FCBE 

                                                       


