ESCOLA D’ ESGRIMA
Projecte d’ Esgrima Escolar
Volem presentar el projecte que ofereix el Club d’Esgrima Garraf (SAG)
per el desenvolupament de l’ esgrima dintre de l‘ àmbit escolar.

Què és l’ esgrima?
Una petita introducció al nostre esport
L’ esgrima és un art amb milers d’anys d’història. Símbol d’honor, de noblesa, de lluita, de
superació i de supervivència. Històricament es pot considerar como una de les poques arts
que han marcat l’evolució de l’home, des d’Orient a Occident, mitjançant cultures diverses.
Per ella s’han alçats imperis i se n’han derrocat d’altres. Molts dels grans personatges
històrics varen ser grans esgrimistes, qualitat que sempre s’ ha admirat en cada un d’ells.
Però l’ esgrima no és tan sols història, està present avui en dia entre nosaltres. Mai ha
desaparegut de les nostres vides, encara que no ens n’ adonem. Qui no ha estat alguna
vegada entre l’ espasa i la paret? O, qui no s’ha sentit més ferit per una ploma que per una
espasa? Qui no ha jugat mai amb la mítica Excalibur?

L’ esgrima, com la societat, ha anat evolucionant fins el nous camps de batalla d’ avui en
dia: L’ ESPORT. L’ esgrima s’ ha transformat en un estil de vida, on l’ esport permet
desenvolupar qualitats molt apreciades en la nostra societat actual: Capacitat de treball,
auto-superació, creativitat, resolució de problemes, respecte i col·laboració. Dintre del món
de l’ esgrima no només formem esgrimistes, també forgem persones.

Qui som nosaltres?
El nostre equip tècnic

Juanjo Michavila

Màrius Alvarado

• Secretari de la FCE

• Entrenador Nacional
d’ esgrima NIII
• Llicenciat en Biologia
• + de 100 vegades
internacional amb
Espanya
• 8 vegades campió
d’ Espanya
• Creador de la filosofia
Braincing

• Entrenador Nacional
d’esgrima NIII
• Entrenador de la
selecció Catalana
• Responsable
d’ espasa de la
Federació Catalana
durant més de 7 anys

Jaume Amorós

Cèsar Llorens

• Llicenciat en
• Llicenciat en Ciències de
Psicologia
l’ activitat Física i l’ Esport
• Entrenador Nacional
especialitzat de
d’ esgrima NIII
Rendiment
• Membre de la Junta
• Curs d’ Adaptació
de la FCE.
Pedagògica (CAP)
• Especialista en
• Entrenador Nacional
promoció de l‘ esgrima
d’ esgrima NIII
en edat escolar.
• Diploma Olímpic a
• Ex-esportista del CAR. Barcelona ‘92 i Atlanta ‘96

Santi Godoy
Coordinador del projecte
De mi, destacaria la polivalència. Tinc
experiència com a docent al Centre d’ Alt
Rendiment, Liceu Italià, Escola d’ esgrima i
promoció escolar. També amb la part de
gestió donant suport al Club d’ Esgrima SAM
en la promoció de la seva escola d’ esgrima
(hem treballat amb més de 20 centres de
Barcelona).
A més soc el coordinador responsable de
l’ àrea de Pre-Tecnificació (edats entre 11 i
15 anys) de la Federació Catalana
d’ Esgrima en la província de Barcelona.

Competències i habilitats
 Entusiasta
 Habilitats comunicatives
 Proactiu
 Polivalent
 Visió global
 Innovador

CV Acadèmic i Esportiu
• Post Grau Gestió Esportiva, Johann Cruyff Institute, 2014 Maig 2015
• Nivell III Entrenador Nacional

Dintre de l’ àrea de millora de l’ entrenament,
soc soci col·laborador de la marca
Braincing, qui se encarrega de l‘ impartició i
coaching de diversos aspectes de l’ esport,
en els Clubs, la Federació Catalana i
Federació Espanyola.

• 20 vegades Internacional amb Espanya
• 4 medalles als Campionats d’ Espanya
• 20 Medalles a Campionats de Catalunya
• Àrbitre Nacional d’ Esgrima

Per què L’ ESGRIMA?
Què tenim nosaltres que no tenen els demés.
Moltes vegades l’esgrima es resumeix com “l’art que combina l’elegància del ballet,
l’ estratègia dels escacs i l’energia de les arts marcials”. I no hi ha millor explicació que
aquesta, un esport que és molt cridaner pels seus moviments harmoniosos on cada tocat
ha d’estar pensat dintre d’una estratègia, i on encara que sigui un art marcial està mancat
de dolor físic, ja que no existeix mai contacte directe. Quin millor esport pels nens i nenes
que aquest, que desenvolupa tant la ment com el cos sense castigar res?

Mens sana

In corpore sano

L’ esgrima té la
necessitat de tenir
una mentalitat
adequada...

...dintre d’ un cos
correctament
desenvolupat.

Quin son les eines de l’esgrima?
El material que es fa servir pel desenvolupament de les sessions

Material DIDÀCTIC
Material 100% adaptats per les primeres fases de l’aprenentatge
a totes les edats, que permet desenvolupar el treball amb la major
seguretat.
L’equipació complerta consta de :
· Careta de plàstic
· Peto de protecció
· Espadetto de plàstic

Material OFICIAL (Mini)

Material oficial de pràctica de l’esgrima, adaptat als nens (Mini).
L’equipació d’esgrima ha passat totes els controls europeus i
garanteix la màxima seguretat a l’hora de fer el seu us.
L’equipació complerta consta de :
· Careta metal·lica
· Vestit d’esgrima (jaqueta de protecció i pantalons de protecció)
· Espasa d’esgrima Mini

Beneficis de l’esgrima a l’edat infantil
Article de la psicoterapeuta Patricia Boixet
La Esgrima como vía de desarrollo de capacidades Desde un punto de vista profesional, como psicoterapeuta y personal,
como esgrimista amateur, la esgrima es un deporte que potencia los siguientes aspectos y aptitudes:
Atención plena: Lo primero que me llamó la atención fue la constante lucha interna hacia los propios automatismos ( ya
fueran innatos o adquiridos) puesto que la posición corporal, el inicio de la marcha desde el pie más adelantado ( al revés
que la deambulación habitual) el desplazamiento hacia atrás (romper) iniciado con el pie más atrasado, requieren de parte
del tirador una concentración constante, por ser un desplazamiento no natural.
Acercarse al peligro: Ante situaciones de peligro donde tu adversario tiene los brazos mas largos, has de buscar el
acercamiento para evitar un tocado con punta y facilitar el de hierro, este acercamiento se debe hacer con unos
mecanismos de preparación donde el arte del despiste es fundamental. Muchos dicen debido a esta característica la
esgrima es el arte del engaño.
Observación constante del otro: El cambio constante de táctica hacia una estrategia efectiva, relacionada en todo
momento con las reacciones del contrincante. Dependiendo de su marcha, de su carácter, de la fuerza con la que sostiene
el arma, de cómo reacciona de manera repetida ante tus preparaciones, etc...
Canalización de la agresividad: La esgrima no deja de ser un deporte de combate, pero con todos los limites bien
trazados, donde el respeto al otro (esta muy mal visto hacer daño al contrincante) y la caballerosidad lo transforma de
deporte a arte, creando así un contexto controlado y necesario en nuestro día día donde poder expresar la violencia.
Poca o nula expresión facial: Por protección, los tiradores van cubiertos con careta, eso potencia la interpretación de las
expresiones corporales (kinética) y facilita la espontaneidad en personas mas introvertidas ya que al llevar tapada la cara,
la careta se convierte a su vez en máscara, permitiéndose así el dejarse ir y explorar más a fondo el rol de esgrimista.
Combates mixtos: Al ser un deporte a día de hoy minoritario en nuestro país (de aquí poco después de este artículo esto
cambiará jejeje) es inevitable muchas veces en los torneos internos de cada club (poule) el tirar con personas de diferente
sexo, eso te hace explotar habilidades de tu propio sexo; flexibilidad versus fuerza, etc...
Seguro que me dejo muchas cosas, pero quiero acabar este artículo animando a las personas que nunca han probado esta
disciplina, eso si antes advertirles de una cosa: Si la esgrima te atrapa lo sabrás enseguida, y simplemente te cambiará la
vida.
Patricia Boixet, Psicoterapeuta especialitzada en Psicodrama

Capacitats físiques que es treballen
Desenvolupament de les capacitats físiques principals i secundàries

FORÇA

VELOCITAT

Treball fonamental
per aconseguir una
major velocitat i
agilitat.

Millora la capacitat
de fer més
moviments en
menys temps.

RESISTÈNCIA

FLEXIBILITAT

COORDINACIÓ

Millora del sistema
circulatori, capacitat
pulmonar i
cardiovascular.

Millora i
desenvolupament
de la mobilitat
articular i
l’ elasticitat de teixits
sense produir
danys.

Millora dels patrons
motrius per
desenvolupar un
moviment dintre
d’ uns paràmetres
òptims.

Capacitats psicològiques
L’ esgrima com eina de treball cognitiu

Habilitats bàsiques
de pensament
Desenvolupament de
processos mentals que
permetin la resolució de
problemes.

Normes i estratègies
Interiorització de les normes
per tal d’ aplicar-les de la
manera més òptima.

Superació
Capacitat de treball i de
millora, per assolir els
objectius fixats

Companyia i
responsabilitat
Capacitat de relacionar-se
amistosament, col·laborant
solidàriament dintre del grup

Què es treballa?
Tipus d’ intel·ligències que fa servir l’ esgrima

Visual / Espacial
Lògica / Matemàtica
Resoldre problemes tècnics i tàctics
dintre d’ un context canviant.

Control de les distàncies adequades
per tal d’ obtenir un control òptim
de la situació espacial.

Interpersonal
Corporal / Kinestèsica
Millora de la capacitat
propioceptiva, per tal de ser
mes conscient del propi cos i
perfeccionar així l’ execució
tècnica del moviment.

Comprendre el seu “jo intern”,
els seus pensaments i
emocions amb més claredat.

Musical / Rítmica
Ajuda a comprendre els temps de
les accions y el seu ritme.

Intrapersonal
Conèixer i comprendre les
necessitats i propòsits dels demés.

Lingüística
Aconseguir fer-se valer del llenguatge per
expressar idees o sentiments.

Quins són els nostres pilars
La nostra marca d’ identitat
Hem volgut crear un projecte on, a través de l’ esgrima com a eina conductora, els nens
puguin desenvolupar les seves capacitats tant físiques com psicològiques i que puguin tenir
una repercussió directa a les seves vides escolars i quotidianes. I per poder fer-ho volem
utilitzar els valors que defineixen aquest esport com guia per poder aconseguir-ho.

BENEFICIS PSICOMOTIRUS
EDUCACIÓ
VALORS

RENDIMENT
BENEFICIS ESCOLARS

Correcte desenvolupament físic i psicològic.

Dintre del mon de l’ esgrima no només formem
esgrimistes, també formem persones.
Els pilars fonamentals del nostre projecte:
RESPECTE, SUPERACIÓ I ELEGÀNCIA.

Millora del rendiment personal gràcies a les
capacitats treballades amb l’esgrima.
Millora de les capacitats de concentració i raonament
que tenen una repercussió directa a l’ àmbit escolar.

Procés d‘ aprenentatge
Quin són els passos a seguir dintre d’ un procés correcte d’ aprenentatge

Desenvolupament psicològic
Control de la combinació de tots els
anteriors elements per a un resultat òptim

Desenvolupament tàctic
Aplicació de l’ execució tècnica
dintre d’ un problema tàctic.

Desenvolupament
físic i coordinatiu
Desenvolupar les
capacitats físiques
necessàries pel correcte
aprenentatge de la
tècnica bàsica.

1

5
4

Control de decisió
Desenvolupament dels
mecanismes de presa de
decisió

3
2

Desenvolupa
ment tècnic
Coneixement i
execució correcta
del elements
tècnics de l’
esgrima.

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de poder presentar-vos el nostre projecte personalment

686 654 122

w

www.esgrimagarraf.cat

info@esgrimagarraf.cat

