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I Curs de Wheelchair per a Tècnics 

 
Lloc: Barcelona (Ball Centre) 
 
Data: 29 de gener de 2011 
 
Durada: 6 hores 
  
Horari: 10:30 a 18:00 
  
Ponent: Esther Amorós 

 

Currículum: 

 

 Autora del Projecte d�Investigació al departament de Benestar Social del 

Govern de Navarra, �El Baile Terapéutico en Silla de Ruedas� el Setembre de 

2001. 

  
 Participació amb els seus alumnes en els campionats de ball en cadira de 

rodes de Boxmeer,  Holanda  (abril 2001)  amb dues mencions d�honor i dues 

medalles. 

 
 Cursos de ball en Wheelchair amb  Corrie Van Hugten i Ondine de Hullu en 

Höor, en les especialitats  de Duo y Combi, (maig del  2000 i abril del 2001) 

 
 Professora de ball  en cadira de rodes a Aspace, Pamplona des de setembre 

2002 

 
 Professora de ball en cadira de rodes al Centro Infanta Elena, des d�octubre 

2003 

 
 Professora de ball en cadira de rodes a  Amimet, Tudela des de setembre 

2004 
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Objectiu del curs: 

 

Es tracta que els participants s�entusiasmin amb aquesta matèria tan apassionant, 

provin el que es gaudeix ballant en una cadira de rodes, i fins i tot, que puguin 

anar ensenyant aquestes tècniques a un major col·lectiu, perquè més gent en 

cadira de rodes es pugui beneficiar d�aquesta dansa tan terapèutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del ball i de la dansa podem descobrir i ser capaços de transmetre les 

possibilitats que té com a estratègia de transmissió a la nostra societat, de valors 

de normalització i acceptació de la diversitat, sense oblidar-nos de la capacitat de 

descobrir la bellesa, l�harmonia, el ritme, ... oferint a les persones amb 

discapacitat una via d�expressió, a través de les possibilitats de moviment del seu 

cos. Facilitant, des d�un pla més intern, la potenciació de les capacitats del cos 

acceptat, en uns casos, i la reconciliació o descobriment del mateix, en altres; i 

d�aquesta manera, convertir-se en protagonistes d�una cosa molt bonica: EL 

BALL! 

Esther Amorós 
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Continguts del curs: 

El curs tindrà una part teòrica i una gran part pràctica: 

 La història del ball en cadira de rodes, origen, la fundació holandesa del ball 

en cadira de rodes.  

 La teràpia del ball en cadira de rodes, els beneficis que obtenen els 

participants en aquesta teràpia, tant físics com mentals.  

 L�ús correcte i terapèutic de la cadira de rodes, la postura, les regles 

bàsiques en el ball, tipus de cadires de rodes.  

 La tècnica DUO, amb les seves peculiaritats, girs �On the Spot� i �From the 

spot�. 

 La tècnica COMBI, posició inicial, tipus de voltes... 

 Adaptacions que es realitzen als balls perquè tots puguin ballar, ajuts 

extres com cintes, barres, ... 

 Es treballaran diversos balls en les dues categories (DUO i COMBI),  com: 

o Vals dels Gals 

o Vals Anglès 

o Vals Vienès 

o Tango 

o Samba 

o Ball de l�oest 

o Txa txa 

o Balls en Línia 
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CURS DE WHEELCHAIR 29 DE GENER 2011 

Cognoms  Nom  

DNI  Domicili  

Núm.  
Pis i 

Porta  CP  Població  

Província  Tel. Fix  Mòbil  

FAX  email  

DADES ESPORTIVES DE LA FCBE 

Llicència. Tècnic Esportiu FCBE  

Club de Ball Esportiu  

PREU D�INSCRIPCIÓ: 

    75 �  per a Tècnics de la FCBE  

    95 � per a la resta de Tècnics no federats 

    Els interessats en reservar plaça per dinar (no inclòs en el preu) marcar  amb X ->  

   Ingressar al compte de la Caixa   2100 � 3013 � 24 - 2200479508 

 
                                                a                 d                                                 de  

Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura: 

Enviar el Full d�Inscripció a la FCBE per FAX (934.518.060) o email 

(info@fcbe.cat), juntament amb còpia de l�ingrés bancari. 
  

mailto:(info@fcbe.cat

