SEMINARI TANGO ARGENT
Per a Formadors
ಯEnsenyament del Tango Argent¯ als Clubs i Escoles de Ballರ
Organitza Federaciµ Catalana de Ball Esportiu (FCBE)
DESCRIPCIÓ DEL SEMINARI
Es desenvoluparà en sessions de matí i tarda, de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00 durant 8 dies, amb una
durada total de 80 h: 60 hores presencials (6 crèdits) + 20 hores a distancia (2 crèdits)

1a sessió: 25 novembre 2018
·
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL BÀSIC 1
PEDAGOGIA

2a sessió: 2 desembre 2018
·
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL BÀSIC 2
TANGO COM A TERÀPIA

3a sessió: 16 desembre 2018
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL INTERMIG 1

4a sessió: 13 gener 2019
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL INTERMIG 2

5a sessió: 27 gener 2019
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL AVANÇAT (TANGO FANTASÍA) 1

6a sessió: 17 febrer 2019
·

VALS CRIOLLO

7a sessió: 17 març 2019
·

TANGO ARGENTÍ NIVELL AVANÇAT (TANGO FANTASÍA) 2

8a sessió: 28 abril 2019
·

MILONGA

CONTINGUTS PRESENCIALS
TANGO ARGENTÍ
A) Nivell Bàsic…………….(1,3 crèdits)
B) TANGO ARGENTÍ com a teràpia....(0,1 crèdits)
C) PEDAGOGIA....(0,1 crèdits)

TANGO ARGENTÍ
C) Nivell Intermig………..(1,5 crèdits)

TANGO ARGENTÍ
D) Nivell Avançat……….(1,5 crèdits)

VALS CRIOLLO o VALS CRUZADO o TANGO-VALS…………….(0,75 crèdits)

A) Nivell Bàsic
B) Nivell Intermig
C) Nivell Avançat

LA MILONGA ……………..(0,75 crèdits)
A) Nivell Bàsic (a tiempo)
B) Nivell Intermig (a contratiempo)
C) Nivell Avançat

CONTINGUTS A DISTÀNCIA ………( 2 crèdits)

OBJECTIUS DEL SEMINARI:
·

Facilitar eines, estratègies i metodologies per impartir la docència.

·

Obtenir les competències necessàries que acreditin als alumnes per poder exercir de Tècnics de
tango argentí, de la Federació Catalana de Ball Esportiu.

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA AL SEMINARI:
Per obtenir el certificat d’assistència caldrà haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores presencials.
Serà obligatori entregar els resums de la història del tango, el vals criollo i la milonga.
Caldrà preparar a casa les seqüències que proposi el professorat i mostrar-les a la classe següent.
TITULACIÓ DE MONITOR DE TANGO ARGENTÍ:
Per obtenir la titulació serà necessari pagar drets d’examen ( 75 € )abans de la realització del mateix.
Els crèdits d’aquest seminari tindran validesa pel informe FCBE d’ inscripció al ROPEC
L’examen serà un diumenge, després d’haver finalitzat el curs.
L’examen constarà d’una part oral i una part escrita.
Només es farà entrega de la titulació a les persones que hagin superat satisfactòriament totes les parts de
l'examen.
Examen oral:
Primera part: El professor dirà el nom d'una o més figures a l’atzar i l’alumne haurà d’explicar com faria la
classe i demostrar-ho, tenint en compte: posició, passos de l’home, passos de la dona i metodologia
emprada.
Segona part: El professor demanarà una de les seqüències apreses durant el curs, i una que l'alumne hagi
creat a casa. Les seqüències s'hauran de demostrar amb els passos d'home i els de dona, explicant quins
mètodes utilitzarien per ensenyar-les.
Examen escrit: Es preguntarà sobre la historia dels diferents balls, pedagogia, generalitats dels balls i noms
de figures apreses situant-les en els diferents nivells.
MATERIAL:
·

El professorat facilitarà uns vídeos per repassar els continguts apresos a les diferents sessions del
curs. Es permetrà gravar, però només al final de cada sessió, quan el professor faci el resum dels
continguts apresos aquell dia.

INSCRIPCIONS: E-mail de la FCBE "info@fcbe" amb un mínim de 15 places i un màxim de 20 places.

Data límit d’inscripció: 15 Novembre 2018

Primer dia entrega d’acreditacions i presentació a les 9’30h
Nota important: Les sol·licituds d’assistència al curs serà per rigorós ordre d’inscripció, prèvia confirmació
telefònica o via e-mail.

Dirigit a:llicenciats i/o estudiants en Educaciµ F¯sica, Graduats i/o estudiants en Ciªncies de la Activitat
F¯sica i de lಬEsport, Mestres especialistes en Educaciµ F¯sica, Entrenadors dಬEsport Escolar, Mestres de
Prim¢ria i Secund¢ria, Tªcnics Esportius i aquells que vulguin iniciar-se com Entrenadors de tango argent¯.
Requisits dಬacc«s: No cal tenir coneixements previs dಬaquest ball.

Objectius:
·

Facilitar eines, estratègies i metodologies per impartir la docència.

·

Obtenir les competªncies necess¢ries que acreditin als alumnes per poder exercir de Tªcnics de
tango argent¯, de la Federaciµ Catalana de Ball Esportiu.

