
Formació de formadors 
Mòdul 1: PEDAGOGIA I DIDÀCTICA 
APLICADA AL CIRC  
Amb Patrick Pinchon  
29 octubre- 31 octubre, Barcelona 
 
 

    
 
A tothom qui es dedica a l’ensenyament de circ, 
principalment en els àmbits de la descoberta, 
aprenentatge i coneixement: professors d’escoles de 
circ juvenils, infantils i preparatòries, talleristes de circ 
de tots els nivells, docents d’educació física d’educació 
primària i secundària que utilitzen el circ com a eina 
educativa... 
 

 
 

  Objectius 
• Abordar les bases pedagògiques a través de la 

pràctica de tres tècniques: malabars, equilibri sobre 
objectes i l'acrobàcia. 

• Adquirir coneixements teòrics sobre pedagogia, 
gestió de grups i deontologia. 

• Aprendre a organitzar i gestionar sessions, classes i 
lliçons. 

• Diferenciar la pedagogia de les etapes 
d'aprenentatge segons les edats i els tipus de grup. 

 
  Continguts 

• Les bases tècniques dels malabars, l'equilibri sobre  
objectes i l'acrobàcia: 

- Jocs 
- Exercicis 
- Etapes d’aprenentatge  
- Metodologia 
- Anàlisi d’errors 
- Correccions 

• Deontologia  
• Objectius i competències de cada disciplina 
• Preparació d’una lliçó o d’un programa periòdic, 

anual, etc. 
• Corbes d’intensitat, ritmes, etapes d’aprenentatge 
• Avaluació d’una lliçó, dels alumnes, del professor/a 
• Adaptació de l’activitat als diferents públics 
• Les diferents metodologies 

Nota: El mòdul 4, que es realitzarà en 4 caps de setmana 
durant el primer trimestre de 2011, tractarà més 
específicament les bases de cada disciplina. 
 

 
 

  Socis APCC: 40€  / Si voleu fer 4 o més    
monogràfics del cicle, 35€ cadascun. 

  No socis: 80€  / Si voleu fer 4 o més monogràfics, 
70€ cadascun. 
Els descomptes per haver realitzat més de quatre 
monogràfics s’aplicaran a partir de la quarta inscripció 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATRICK PINCHON: Artista i professor d’escola 
materna i elemental,  professor habilitat per la Federació 
Francesa de les escoles de circ amb el BIAC. Té 
experiència en alumnes des dels 3 anys fins l’edat 
adulta, en l’àmbit escolar i extraescolar. 
Ha estat director pedagògic i animador de l’escola de 
circ “Cirque'en Cavale”.  Des de setembre de 2006, ha 
treballat amb diverses escoles a Florència i Valdarno 
(escola francesa de Florència , la guarderia "G. Marconi" 
a San Giovanni Valdarno, l'escola primària Rimaggio, 
l’escola intermitja Rignano Arno) i amb diverses 
associacions (TDS a Grassina Fuoritraccia a San 
Giovanni Valdarno) Institut de Duchenne a Florència 
(Escola Nacional d'Educació Física). 
 

 
 

  Divendres 29 d’octubre: de 16.00 a 20.00 
  Dissabte 30 d’octubre: de 10.00 a 14.00 i de 15.00 

a 19.00 
  Diumenge 31 d’octubre : de 10.00 a 14.00 

 

 
 
La Central del Circ,  Esplanada del Parc del Fòrum s/n 
08019 Barcelona  
 

 
 
Envieu la fitxa d’inscripció per correu electrònic a 
activitats@lacentraldelcirc.cat, passeu per les oficines 
de l’APCC o truqueu al 93 597 24 41 i parleu amb Marta 
Betriu o Albert Bordonada abans del 15 d’octubre . 

  Les places s’atorgaran per ordre de sol·licitud 
d’inscripcions però: 
- Tenen prioritat els socis de l’APCC  
- Si no es cobreixen les places amb socis de l’APCC 

s’atorgaran a la resta de reserves d’inscripció 
- A la resta de cursos es donarà prioritat 1er als 

inscrits en cursos anteriors (socis o no socis), en 
2on lloc, als socis i en 3er lloc, a la resta de 
sol·licituds. 

  La llista d’inscrits a aquest monogràfic es penjarà a 
la web de l’APCC el dia 18 d’octubre 

  Per assegurar-vos la plaça caldrà que efectueu el 
pagament la setmana del 18 al 22 d’octubre (ja us 
enviarem un mail amb les instruccions). 

  Un cop realitzat el pagament, si no feu el 
monogràfic, no es retornarà l’import. 
 
 
Aquest cicle ha estat finaçat amb el Premi Nacional de Circ 
atorgat a l’APCC i organitzat per la Comissió de Formació de 
l’APCC i, especialment, per Andrea Martínez i Serena Vione. 
 
 


