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Abstract

In this work we ana/yse, on the one hand, the educative power of
jugg/ing games, both from the psychomotor and the expression
point of view. The second part dea/s with the didactic aspects,
which invo/ve the practica/ app/ication of a didactic unity on
jugg/ing. Aspects such as the objectives, the motivation of the
students towards the activity or the organJsation of the practica/s,
are basic aspects that the teacher has to bear in mind 50 as to
make the teaching-/earning process coherent, given that jugg/ing
is an activity that presents certain pecu/iarities that make it quite
different in comparison to other contents in the fie/d of Physica/
Education.

En aquest treball s'analitza, d'una banda, la potencialitat educativa

deis jocs malabars, tant des d'un punt de vista psicomotriu com des

d'una perspectiva expressiva. La segona part tracta els aspectes

didactics que envolten I'aplicació practica d'una unitat didactica so

bre malabarismes. Aspectes tals com els objectius, la motivació deis

alumnes vers I'activitat o l'organització de la practica, són aspectes

fonamentals que el docent ha de tenir en compte per tal de fer

coherent el procés d'ensenyament-aprenentatge, donat que els

malabarismes són una activitat que presenta certes peculiaritats que

la fan ben diferent, en comparació amb altres continguts de I'ambit

de l'Educació Física.

Finalment, es pretén donar a coneixer i fomentar unes activitats

que, si en els últims anys s'han inclos dintre de moltes programa

cions als seminaris d'Educació Física, no tenen una acceptació, difu

sió i tractaments suficients en l'ambit de I'ESO. El desconeixement

de l'activitat per part del docent, tant des d'un punt de vista practic

com teoric, la manca d'interes (en alguns casos) per la innovació

educativa o la manca d'estatus d'aquest tipus d'activitats, en compa

ració amb altres continguts de I'area d'Educació Física, poden ser

raons que justifiquen el pobre tractament deis malabarismes als

centres educatius.

Introducció

A través de la historia, trobem nombroses referencies sobre els

jocs, en general com a practica habitual de I'home i més concreta

ment, sobre activitats de pilota i de "destresa" amb objectes. T es

timonis arqueologics de diverses cultures antigues (Egipte, Meso

potamia, I'índia, Grecia, Roma, cultures pre-colombines, etc.) ,

presenten en forma de gravats i pintures, practiques de jocs mala

bars, de pilota, danses, curses i altres activitats (Mandell, 1986;

Aguado, Fernández, 1990). Els joglars de l'Edat Mitjana són, pero,

la referencia més clara i palpable de la practica de malabarismes: "a

tot arreu els trobem manipulant titelles, realitzant jocs malabars,

exhibint-se com a equilibristes, acrobates o prestidigitadors"

(Massip, 1992). Els joglars serien el veritable fil conductor del tea

tre a l'Edat Mitjana.
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El orc modem data de l'any 1768. Philip 

Astley (17'12-181 4) instaHa a londres el 

primer Circ estable. El seguiren a París (Fau

borg du Temple). i el Circ Bailey als EU, 

etc. Cap al 1830 proliferen els circs de car

pa movible, on s'ir.clouen números 

d'ha~litat , com els malabarismes. Actual

ment destaca el paper del Circ du Solell. del 

Canadà. que desenvolupa treballs d'inno

vació, creatlVÍtat i qualitat, amb jocs mala

bars de tot tipus: aquest és, a'Ali, el Circ més 
rnportant del món, 

Justificació educativa 

Mdts elements del circ són susceptibles de 

ser utilitzats en les classes d'Educació Ffsica 

l, entre aquests. els malabars (Aguada, Fer

nAndez, 1992). De fet. els malabansmes 

tractats en l'àmbit educatiu, s'inclouen cada 

cop amb major freqüència dintre dels con

tinguts a desenvolupar per r àrea d'Educació 

Física, normalment. dins d'Unitats Didàcti· 

ques sobre "jocs o activitats altematives": 

aquestes són activitats innovadores, ente

nent per innovadores les poc conegudes i. 
per tant, poc practicades (J. M. Aniez, 

1995). la introducció, doncs, d'aquests ti

pus d'activitats evidencien la inquietud que 

es té, cada dia més. vers la millora i la inno

vació educativa. 

Els malabarismes són activitats que desen

volupen les capacitats perceptivomotores 

(coordinació, percepció kinestèsica, per

cepció espai-temps) les motores (velocitat 

de reacci6, freqüència de moviments, 

etc.) I per tant les resultants (habilitat i des

tresa), Són habilitats específiqUes que 

l'alumne pot millorar amb la pràctica, I no 

sols millorar des d'un punt de vista tècnic 

amat, sm6 dintre d'una dinàmica lúdica de 

treball, la qual denva de les pròpies carac

terlstiques de l'activitat: pèrdua de gravita

ció dels objectes. formació de figures en 

l'espai, dificultat de l'execució. velocitat de 

reaCCIÓ, aIxí com la plasticitat de les figures 

¡ del moviment coordinatiu del cos amb els 

objectes. 

Cal considerar també els malabansmes din

tre d'una dimensió expressiva singular, que 

dóna encara més sentit a la pràctica, tot 

adaptant les destreses desenvolupades a la 

realitat cOOlUnicativa i creativa que perme

ten aquests jocs. Aquestes característiques 

donen a l'activitat un sentit més ampli per a 

ésser incloses en qualsevol programació de 

l'àrea d'Educació Física en el marc educatiu 

de l'ESO (encara que ens referim a aquest 

nivell educatiu concret. la p!"oposta dels 

malabarismes es pot fer extensiva a qualse

vol altre nivell). 

En general, l'activitat dels malabars impli

ca el control motriu sobre objectes en 

Les habilitats motrius 
bàsiques 

Segons Bañuelos (1992), les habilitats m0-

trius bàsiques es divideixen en desplaça

ments, salts, equilibris, girs, llançaments i 

recepcions, I la millora d'aquestes repercu

teix en l'equilibl'i, el ritme, l'esquema COf

poral ¡ la coordinació. ~s evident que els 

malabarismes es basen en llançaments-re

cepcions. Els altres jocs de circ, però, en

globen la resta d'habilitats esmentades. Els 

constant moviment. la qual cosa suposa el jocs de circ són habilitats motrius bàsiques 

funcionament del sistema PSiComotOf de 

l'alumne (o malabarista) per mantenir 

aquests objectes en una continua suspensió 

i desplaçament. Des d'aquest punt de vista 

podem justificar la pràctica de malabarismes 

dintre de l'àmbit educatiu com a mitjà de 

millora dels sistemes neuromUSOJlars que 
regulen l'acció de llançar-rebre ob;ectes, i la 

millora en la percepció espacial. 

Per tal d'enriquir el procés d'ense

nyament-aprenentatge, podem ampliar la 

visió dels malabarismes al camp expressiu. 

les pilotes de malabars i les accions psico

motrius de control sobre aquestes, perme

ten el treball de l'expressió corporal en tres 

sentits diferents: 

• Els objectes (pilotes) com a mitjà de co

municació 

• les accions motrius com a mitjà de co
municació 

• Els objectes i les accions motrius com a 

elements de creació de noves relacions 

entre l'alumne, l'espai i els companys. 

Tenint en compte que estem parlant d'una 

activitat que s'emmarca dintre d'un context 

físic i exp!"essiu, els malabarismes es relacio

nen directament amb dos dels blocs de 

continguts a desenvolupar en rESO. 

Aquests són els Jocs i els Esports, entenent 

els malabarismes com a jocs de caràcter in

dividual o grupal que impliquen activitat fisi

ca lúdica, no competitiva, recreativa i fOf

mativa, l'altre bloc de conllnguts és l'Ex

pressIÓ Corporal, entenent els malabaris

mes com a mit¡à d'exp!"essl6, comunicació i 

creació. 

concretes, adaptades i transformades per 

configurar espectacles visuals. Per exemple, 

"la corda fluixa coHocada a una altura de SO 

cm és el mitjà que millor ConcOfda amb una 

actMtat d'equilibri amb tota seguretat" (R 

Gaquière, 1992). 

Una vegada treballem els maIabansmes, les 

limitacIOnS d'aquests vindran determinats 

per factors tals com el nivell de destresa in

dividual. la capacitat d'aprenentatge o els 

props límits de la motncitat humana. Hi ha 

infinites possibilitats de llançaments, recep

cions, figures, combinacions .. , el més im

portant, però, és que el professaria provo

qui la necessitat d'experimentar entre 

l'alumne i els malabansmes. A la figura I. es 

proposa una divisió entre activitats motrius I 

psicomclIrius, per tal de diferenciar clara· 

ment els continguts que Integren i que es 

desenvolupen amb els Jocs malaba~. 

Aquest tipus de treball no suposa un esforç 

físic important. sr que requereix, però, un 

treball cognitiu Intens, la qual cosa deriva en 

un cansament pslComotOf que dificulta 

l'aprenentatge conllnuat. Cal, doncs, plan

tejar jocs que permeten pauses de recupe

ració mental als alumnes, de manera que 
l'aprenentatge no es trobi obstaculitzat per 

un volum de pràctica específica excessiva, 

Segons Platonov (1988), la fatiga del siste

ma neuromuscular provoca la imprecisió 

del moviment. "l'esgotament del sistema 

nerviós pot originar l'excitació de menys 

porcions musculars. Com a conseqúència 

d'aquest fet la coordinaci6 muscular va

riarà°(Gusi.1991). 

Finalment, és preferible que els jocs o adi

Vl\ats que S'tll p!"oposen es realitzin amb el 

material propi dels malabarismes, per a faci-

.ií 



TIPUS D'ACTIVITAT FlslCA CONTINGUTS 

I 
FLEXIBILITAT 

MOTRIUS VELOCITAT (Entensa com a lacilitadora) 
O BÀSIQUES 

FORÇA RESISTt:.NCIA 

• AGILITAT • 
t( inestès ica 

PERCEPCiÓ ¡ Espacial 
Tempora l PSICOMOTRIUS 

O PERCEPTIVOMOTORES 
EQUILIBRI LATERALITAT 

COORDINACiÓ I 

htar una adaptacIó contínua sobre els obJec

tes amb els quals treballem. 

Relllció lleis p fl ràmelres 

tlels objectes/ regulació 
psicomotriu ile l 'ficció 

Quan expenmentem. practiquem I mani

pulem objectes. percebem. per mitjà de les 

sensaCions. el pes. les dimenSions. la capa

Citat de rebot. el color. etc .. I adaptem la 

força I la direCCIó dels llançaments. segons 

les característ¡ques dels matenals amb els 

quals treballem. Amb els malabansmes Uti

litzem pilotes i, en relació als paràmetres de 

pes, volum. tacte i conSistènCia. regulem les 

nostres accions. 

ts Important que cada alumne utilitzi les se

ves pròpies pilotes. ja que el canvI de mate

nal Implica un canvI dels paràmetres es

mentats, la qual cosa provoca una reest(U(

turaclÓ sensitiva de la InformaCIÓ que Imph

ca un canvI en la forma d'executar els Ilan

çaments-recepoons, Sobretot. en la Inicia

CIÓ. buscarem augmentar el control sobre 

uns objectes concrets. Els qUI pract¡quem 

aquests tipus d'actiVitats. però, busquem 

aquells objectes Que més s'adapten a les 

nostres capaatats en relaCió als seus parà

metres. 

Els llançaments lles recepoons es desenvo

lupen en relaCJó a tres tipUS diferents 

d'InformaCIOns: 

• Informació visual: és la més Immediata I 

directa, És de caràcter extern I ens des

criu la direccIÓ I tra¡ectòna de cada pilota. 

per la qual cosa podem determinar el 

punt on aquesta caurà. 

Informació auditiva: el soroll que pro

voquen les pilotes amb el contacte de 

les mans determinen el ritme dels llan

çaments, la qual cosa proporCiona In

formaCió sobre la coordinaCiÓ dels mo

viments en el temps. Sorolls arrít

mlCS determinaran. normalment, llan

çaments incorrectes quant a la direcció 

o l'altura. 

• Informació tòctil: el pes de l'objecte de

termina la força I l'angle de sortida 

d'aquest (direcció) de cada llançament. 

La solidesa de la pilota determina el mar· 

ge d'error entre la traJectòna prevista lla 

real (com més tova és la pilota. més pos

sibilitat d'error en la direccIÓ del llança

ment). El volum dels objectes deterrrllna 

la separació mínima durant les trajec

tònes aènes, per tal d'evltar- ne el con

tacte en el vol. 

LfI percepció tle l 'espai 

Els malabansmes Impliquen un treball cog

nitiu Important en relaCiÓ a l'aprenentatge 

d'una figura nova o a la creació de figures 

pròpies. La percepcIó de l'espai I dels ob

Jectes en relacIÓ a aquest espai és totalment 

determinant. L'alumne. abans de practICar 

una figura o exerCICI, l'ha d'entendre situat 

en un sistema tndlmensional imaginari, on 

cada pilota segUirà la seva traJectòria en re

laCió a l'espai I el temps . 

Cada alumne ha d'Imaginar un cub tndl 

mensional col 'locat frontalment (Iiguro 2). 

PRECISiÓ 

MALABARISMES 

fi¡Wm J. Cull I,j¡/im",,,,i(),,,,¡ imllghwrl liue :i<'rtci.\· 
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Els límits d'aquest cub tridimenSional són 

molt vanables. La seva fir.alltat. però, és que 

els objectes amb els quals practiquem des

cnguln les seves trajectòries a dll'ltre 

d'aquest espai. 

En comparaCió amb l'aprenentatge d'una 

tècnica esportiva determll'lada, els mala

barismes presenten pecullantats fona

mentals: 

• no es poden alent ir les accIOns o figures 

que volem explicar (no podem mantenir 

una pilota en SUSpensiÓ). 

• l'alumne no té coneixements preVIS 

d'allò que són els malabansmes (no passa 

Igual amb a~res esports o actIVitats fíSI -



ques que apareixen als mitjans de comu

nicació i dels quals els alumnes sí que te

nen nocions). 

A més a més, els malabarismes tenen 

l'objectiu d'impressionar el públic, de ma

nera que aquest no sàpiga quants objectes 

es troben en moviment. com pot aparèixer 

i desaparèixer un objecte durant una actua

ció. com es poden mantenir tants objectes 

en suspensió, etc. 

Per tot plegat. les accions no les podem 

desglossar en un primer moment, sinó amb 

un estudi més exhaustiu que r.o pas la sim

ple observaóó. Nosaltres, però, hem de 

desglossar les figures per a fer-les entendre 

als alumnes. Així, l'esforç mental d'en

terxlre les trajectòries en l'espai permet di

ferents avantatges: 

• Se simplifiquen les figures o exerciCIS que 

es pretenen explicar. 

• Es poden graduar les dificultats de cada fi

gura o exerciCi I presentar una progressió 

metodològica coherent. 

• Es poden entendre els malabarim1es faci 

litant-ne així l'aprenentatge. 

• Per fer" entendre als alumnes el funciona

ment de l'estructuració espacial podem 

buidar les cares d'una caixa de cartró (fi

guro 3) i desenvolupar efs malabarismes 

amb pilotes enganxades amb fils. 

L'expressió corporal 

L'expressió corporal és un dels blocs de con

tinguts que conformen el currículum de l'àrea 

d'Educació Física en el marc educatiu de 

rESO. Les activitats de malabar'> estarien lliga

des a aquest bloc de contin~ per dues 

"""" 
• Les activitats de malabars com a base de 

creació d'espectacles de circ: el nivell tècniC 

dels alumnes no penTIet escenificaCions 

amb números que requereixen, en molts 

casos. anys de preparació. Els malabaris

mes, en aquest cas. serien la fOnTIa d'Intro

ducció d'un espectacle visual: conformana 

el punt de partida per a escenificar, transfor

mar i caracteritzar el món del circ. El ves~ 

tuari, els decorats , el maquillatge , el treball 

en grup i l'aprenentatge de detenTIlnades 

tècniques corporals. permeten transformar 

idees Inicials en situacions estructurades 

amb la finalitat que cada alumne visqui la 

transformació i representació d'un especta

cle del qual cadascú fOnTIa part. Dintre de la 

programaCió. preparació i representació 

d'una funció de circ. tres serien els oblectius 

bàSICS: 

o) que els alumnes treballin una idea, per 

grups. I la portin a terme mi~ançant 

l'acció corporal. 

b) que els alumnes aprenguin les tècniques 

bàsiques que el seu número implica. 

c) que els alumnes visquin la Significació del 

procés de preparació de l'espectacle i la 

posterior representació. 

Les activitats de malabars com a base 

d'estudi de les POSSibilitats d'aCCió motnu: 

la reflexió ha de ser un aspecte Important 

de la pràctica. En aquest cas. la reflexlóani

ria encaminada a fer veure a l'alumne que 

tothom i cadascú té la capacitat de desen

volupar, practicar I aprendre habilitats mo

trius noves, S'ha de crear moviment amb 

els objectes, en aquest cas, propis del circ. 

En molts casos, aquest procés creatiu surt 

de la necessitat que eVidencia l'alumne, el 

qual , de vegades. IntueiX I experimenta di

ferents tipus de llançaments. recepcions i 

figures. sobretot a mesura que cada alum

ne domina millor els objectes en suspen

sió. Un aspecte Important a tenir en 

compte és que els malabarismes impli

quen la utlhuació d'objectes per la qual 

cosa aquests, dintre del treball expreSSIU, 

presenten unes característiques detenTIi

nades. Els objectes. com a matenal didà

ct ic polifacètic, s'inscriuen dintre del codi 

de relaCions espacials i mtervenen en les 

InteraCCIons corporals (Paz, 1995), Els ob

jectes tenen quatre funcions: 

• funció de suport: l'objecte penTIet a 

l'alumne experimentar, ja que el material 

dóna tranqu¡Hitat i seguretat a qui el ma~ 

nlpula. 

• funció informativa: l'objecte com a fonI 

múltipla d'infOnTIWÓ I ampliació de la in

formació perceptiva i simbòlica. 

!~ ..oc ' .... ''1><''1' 51 ,'>/,·t 

/' /' 

l/ 
./ l/ l/ 

/ /' 

fi!("rll J (?enllll!(le 1,it/illiI'IISi"'UII, ("<lLm ,I" ,'u,lro 

<1mb lI's Clin'>" b"¡'¡,,,üos. 

• funció inductiva: els objectes desperten 

reaccions associatives. 

• funció de transfiguració: transfiguració 

del propi cos o de l'espai en relació a la 

presència de l'objecte. 

Aplicació didàclica 

Desenvoluparem aquest punt. amb la ¡nIen

ò6 de donar idees sobre l'apicació pràctica 

dels continguts teòrics desenvolupats. ,Aques

tes idees vénen determinades per l'ex

periència. observaò6 i reflexió de com plan

tejar les sessions de malabarismes per a una 

estnJcturaciólògica de la pràctica. No es trac

ta. doncs, de facilitar uns "passos a seguir". 

sinó de suggerir propostes que poden ajudar 

el professor en la seva tasca docent, 

Objeclills 

Els objectius se centren en el desenvolupa

ment de les habilitats motrius bàsiques I en 

l'explotació del caràcter expressiu de ¡·ac· 

tMtat. S'ha de tenlf en compte, però. que 

no tots els alumnes presenten la mateixa 

capacitat d'aprenentatge, per la qual cosa la 

no consecució d'habilitats específiques de 

malabars pot desmotivar una part dels 

alumnes. És per això que els objectius te

nen com a base prioritària la pràctica, la 

cooperació i l'interès, i no pas els resultats 

finals. Els objectius són els següents: 

• Desenvolupar les habil itats motrius bàsi
ques de llançaments-recepcions per mitjà 

d'exercicis o figures de malabars. 

• Acceptar el nivell de competència motriu 

IndIVidual i col-Iectiu pel que fa a la destre-

l/ 
/ 
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(¡li 

BBBEJ 

Figurll 4. Esq..emll de }'ulÑ'4CiO dels Illum~e$ e~ 

l'e.sfJtli de pràctica. 

figura 5. CIIscada amb IreS pi/OIeS. 

figuril 6. cascadtl de IreS PilQles: exOCJlCÍQ de /afigu' 
rllllmb diferenl separacl61Ú 11'1 t/Wns. 

sa d'execució de jocs malabars, valorant 

l'interès i la pràctica. 

• A:!aptar les figures o tècniques desenvolu
pades a situacions de context expressiu 
(com ara números de circ ai1lats o repre

sentacions d'espectacles grupals). 

• Demostrar una actitud participativa en la 

preparació. elaboració i representació 

dels jocs de circ. 

• Adaptar el vestuari. la coreografia, la mú

sica, els decorats i el maquillatge a la po
sada en escena. 

• Desenvolupar l'interès dels alumnes vers 

aquests tipus d'activitats com a mitjà 

d'aprofrtament del temps lliure i per la 

millora formativa del comportament mo

triu individual. 

Motlvncló 

• El plantejament d'una unitat didàctica so
bre malabarismes atreu els alumnes per 

diverses raons: 

• És una activitat on es demostra compe
tència motriu, la qual cosa suposa un rep

te per a l'alumne. 

• És una activitat innovadora. 

• És UI13 activitat que no implica un gran es

fon; motriu, per la qual cosa els alumnes 

Zona a) Treball bàsic de control d'altures 

i ritme defs llançaments, Treball de les tra

jectòries i de la precisió ÒCulo-manual. 

Zona b) Treball bàsic de coordinació de 

la figura "cascada amb tres pilotes' (figuro 

5), Ritme dels llançaments i precisió de tra -

que no es troben massa motivats vers jectòries amb descripció d'un número 8 
l'activitat física poden acceptar positiva

ment aquests jocs, 

En Educació Física, les necessitats que ¡xx

ten els alumnes a la consecució d'uns objec

tius basats en la motricitat s'anomena moti

vació, Aquesta motivació iniciaI vers els ma

labarismes es pot perdre si l'alumne no 

aconsegueix una ràpida millora en el control 

defs objectes. Un altre motiu de pèrdua de 

motivació es refereix a la comparació en la 
competència motriu entre els individus, en 

detriment d'aquells que demostren més difi

cultats a executar una acció motriu amb èxit, 

imaginari, en posició horitzontal, a l'espai, 

Zona e) Perfeccionament de la figura 

"cascada amb tres pilotes", Treball de millo

ra de les trajectòries, Fluïdesa de movi
ments, Execució de la figura amb diferent 

separació de les mans (figuro 6), 

Zona d) Treball de diferents figures amb 

tres pilotes amb dificultat creixent. Treball 

de malabarismes per parelles i grups. 

Els alumnes, amb aquesta disposici6 orga

nitzativa, passarien d'una zona de treball a 

l'altra en relaóó amb els seus progressos 

tècnics, Els casos de retard en l'aprenen

tatge de les habilitats o de manca d'interès 

S'ha de fer entendre als alumnes que "el per a l'activitat es poden solucionar amb 

millor malabarisme és aquell que més agra- jocs de precisió òculomanual. malabaris-

da a cadascú, no aquell que real itzen altres mes bàsics, malabarismes bàsics amb pa-

malabaristes· (c. Dancey, 1994), El domini relles, etc. 

defs objectes s'aconsegueix amb la pràctica i 

per tal de fer aquesta coherent i evitar els 

problemes abans esmentats (pèrdua de 

motivació), el professorla ha d'adaptar els 

exercicis o figures al nivell d'habilitat de cada 

alumne, 

Orgont/zoclo 

la següent forma d'organitzar les sessions 

de malabarismes es basa en la ubicació dels 

alumnes en l'espai, A partir d'aquesta ubica

ció podem utilitzar mètodes tan oposats 

com la instrucció directa o mètodes d'en

senyament per re<erca de solucions, En tot 

cas, el plantejament de les sessions es real it

zarà, segons la diversificació dels nivells 

d'ensenyament. l'activitat a realitzar, els ob

jectius, el ritme proposat d'aprenentatge, 

programes i càrrega d'esforç (~nchez Ba
rïuelos, 1992), 

Tal i com indica la figuro 4, l'organització 

facilita la interacció visual professor/alumne, 

Les zones de pràctica es poden marcar a 

terra amb cinta a'lllant. En la iniciació, a ca

dascuna de les zones es desenvoluparien 

les següents activitats: 

Conslruccló del mtllerlol 

La construcció del material a utili1zar és una 

part dels continguts a desenvolupar pels 
alumnes, És una part important del procés 
d'ensenyament, ja que l'alumne viu el procés 
d'aprenentatge amb més intensitat, perquè 

utilitza material de creació pròpia, L'objecte 

(pilotes) no és un material que el professor fa

cilita i que s'ha de retornar al final de cada das
se: el material és de caràcter personal i pot ser 

utili1zat en qualsevol moment o situació per 

l'alumne, La construcció del material presenta 

els següents avantatges: 

• El cost del material és molt econòmic, i 

s'aconsegueix un acabat acceptable en 

relació al pes, volum i tacte, 

• L'alumne viu el procés d'aprenentatge 

des del moment en què es preocupa 

per cercar el material de construcció, 

ampliant el procés educatiu en el 

temps. 

• L'alumne pot emprar el seu material en 

qualsevol moment o situació, tot I am

pliant així el volum de pràctica motriu, 



• L 'alumne sempre utilitza el mateix mate

rial, la qual cosa implica que l'adaptació 

psicomotriu als objectes és més estable. 

El material ne<essari per a cada alumne és 

el ~nt: tres pilotes de tennis, tisores, 

material granulós, com ara terra, llegums o 

arròs, un embut i nou globus. El poxés de 

constNcció és molt simple. S'ha de fer en

trar el material granulós a les PIlotes (per 
mit}à d'una iocisi6 amb les tisores) i, des

prés, recobrim cada pilofa amb tres globus, 
als quals tallem el coll. 

Itwesltgacl6 sobre els jocs de circ 

Es pot proposar que els alumnes realitzin 

un treball d'investigació, per grups, sobre 

els diferents aparells i jocs que s'han em

prat, tradioonalment, en el circ, Els grups 
de treball han de construir el material elegit i 
desenvolupar les habilitats motrius c~

ponents (el material, llevat d'algunes excep

cions com ara el monocicle, és molt fàcil de 
construir), Després, cada grup ha d'expo

sar a la resta de la classe les caracterlstiques 

de cada joc o aparell elegit. Finalment, cada 

grup dedicarà diverses classes de pràctica 
amb el material elegit per tal de confeccio

nar un número de circ. 

Aquesta proposta té. en pmcipi, alguns 
problemes fonamentals. com ara la manca 
d'informació sobre el circ a les biblioteques 

o als mitJans de comunicació. Un altre pro
blema és la manca d'hores per a la prepara

ció d'aquesta activitat dintre de l'horari es

colar, la solució seria que el professor inte

ressat comprès el material gràfIC, vIdeos, 

etc. específic en botigues especialitzades i 
que el tractament de l'activitat es desenvo

Iu~ des d'un punt de vista interdisciplinari. 
L'activitat interdisciplinària, o sigui la interre

lació de les distintes disciplines (Zabala, 
1989), permet donar a l'alumne una visió 

més ampla en el temps i en el coneixement 

sobre allò que estem desenvolupant. cosa 
que permet ampliar i aprofundir els contin. 

guts, Com a exemples de relacions de les 

diferents assignatures i les tasques a desen

volupar en la confecció d'un espectacle de 

circ, es poden fer els següents suggeri
ments: 

• Tecndogia: construcció del material. 
vestuari i decorats, 

• Història: context socio-cult:ural i evolució 
dels jocs al llarg de la l'Vstòria, 

• Matemàtiques: geomet!ia i visualització 
de figures en l'espai, 

• Expressió corporal: preparació i pràctica 
dels números de circ. 

re's aspectes innovadors com ara la cons

trucció del propi material per part dels 

alumnes, la investigació, recerca i treball en 
grup de jocs que, si tradicionalment s'han 

emprat a les companYIes de circ. aquests 

no es troben a l'abast del consumidor, com 

ara altres materials de l'àmbit de l'Educació 

Física i l'Esport. 

El plantejament d'una unitat didàctica dedi

cada al circ suposa ampliar el concepte de 

l'Educació Física al context educatiu, tant en 

relació a l'assignatura com en relació a 

l'akJmne, el qual treballa amb aparells com 
• Naturals: treball sobre la llei de la grave- el trapezi, el monocicle. la corda fluixa, les 

tat, forces .. 

• Educació Física: pràctica dels malabaris

mes ¡ dels restants jocs de circ. 

• la unitat didàctica pot ésser reforçada 
amb la visualització d'una actuació de circ 
(en video, si no es té la possibilitat d'as

sistir a una representació en directe), 

Conclusió 

Els jocs de malabars es troben cada vegada 

més presents en les programacions de 

l'àrea d'Educació Física, tant de l'ensenya

ment primari rom del secundari, la qual 

cosa suposa una progressiva rencr-.-aci6 dels 

continguts que. tradicionalment, s'han de

senvolupat en la nostra àrea de coneixe· 

ments. Aquestes activitats presenten carac
terlstiques pròpies que es poden explotar 

des del punt de vista educatiu: tenen pecu

liaritats que poden ser interessants per al 

sa¡ estudi i posterior aplicaci6 pr.ktica. 

Els jocs de malabars podrien suposar un 
treball exdusiu i concret des d'un punt de 

vista motor i psicomotor, Això, però, resul

taria una visió molt pobra de l'activitat ¡ de

notaria una manca de coneixements sobre 
aquesta. La seva dimensió expressrva i 

l'ampliació dels continguts a altres jocs de 

circ permeten un tractament més ampli, 

des d'un punt de vista fonnatiu , En una uni

tat didàctica dedicada al circ poden incIou-

Educ.ooó f",<>, E<po<U (" ) (~-61) 

xanques, maces ... El valor que té el circ en 

la societat actual dintre del rrón de l'es

pectacle i dintre de l'àmbit motriu és molt 

precari en comparació amb altres pràcti
ques socialment ~ acceptades, corn ara 

els esports rompetici6-espectacle, el teatre 

oa/tres activitats d'oci. Ésambuna proposta 

educativa que el circ pot desenvolupar-se ¡ 
apropar-se a l'alumne, de forma que aquest 

doni vivència el signifICat d'aquest món fas

cinant. 
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