
JORNADA: INICIACIÓ A LA PILOTA GROSSA

Asp, 1 d’octubre de 2022, de 9:30 a 14 h 

Professorat:

• Víctor Agulló Calatayud - professor de Sociologia de l'Esport - Universitat de València.
• Josep María Congost Timoner - arquitecte especialitzat en Conservació del Patrimoni Arquitectònic, expert

en pilota valenciana.
• José Antonio Carbonell Martínez - professor de pilota valenciana - Universitat d'Alacant.
• Ricard Sentandreu Sebastian - professor de pilota valenciana - Universitat de València. 

Programa:

• 9:30 a 9:40 h.: Presentació.
• 9:40 a  10:45  h.:  Introducció  teòrica  a  la  pilota  valenciana  (història,  valor  cultural,  modalitats,  material,

reglament, etc) - Víctor Agulló i Josep Congost.
• 10:45 a 11:05 h.: Pausa
• 11:05 a 11:30 h.: Jocs d’iniciació a la pilota a mà- José Antonio Carbonell. 
• 11:30  a  12:45  h.:  Gestos  tècnics  i  progressió  a  la  pilota  grossa  - José  Antonio  Carbonell  i  Ricard

Sentandreu. 
• 12:45 a 14:00 h.: Pràctica de pilota grossa.

 

Continguts:

- Introducció general i valors educatius. Sensibilització cap a la pilota valenciana i reconeixement com a
esport valencià.

- Introducció històrica, sociològica i antropològica de la pilota grossa.

- Característiques tècniques de la pilota grossa: gestos técnics.

- Progressions de pilota grossa.

- Pràctica de la modalitat.

Lloc de celebració:

Asp (Alacant), Pabelló Esportiu Municipal, Avda. De Orihuela, 100

Termini presentació sol·licituds:

de l'1 al 29 de setembre de 2022, ambdós inclusivament.

Formulari d'INSCRIPCIÓ en línia

Direcció acadèmica:

Secció d'Activitat Física i Esport d'Alacant



Càrrega lectiva:

4 hores

N.º de places: 

35

Import de la taxa:

Gratuïta

Destinataris:

• Educadors, mestres, professors, pares de familia o persones interessades.
• Graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
• Diplomats en Magisteri (especialitat d'Educació Física).
• Entrenadors i tècnics esportius.
• Persones vinculades a l'àmbit de la pilota valenciana en general.

Àrea temàtica:

Pilota Valenciana

Tipus Acció Formativa:

Jornada

Modalitat:

Presencial

Codi:

PFP-EE-09-2022

Estat:

En període d'inscripció


