
En compliment de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
et recordem que les dades personals incloses en els nostres formularis i facilitades 
per correu electrònic, per telèfon o omplint algun dels nostres impresos, són incorporades 
a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Associació de professionals de circ de Catalunya,
APCC, Parc del Fòrum: Esplanada del Fòrum s/n, 08019 Barcelona, amb la finalitat de mantenir-te informat/da sobre els serveis i activitats 
de la nostra entitat que puguin ser del teu interès. Totes les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a 
tercers. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i condicions previstos legalment, dirigint-te a l’adreça 
postal a dalt indicada o a l’adreça de correu electrònic apcc@apcc.cat.

Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Professió:

En quines taules t’interessa participar? Posa una creu.

Dissabte 20 de 12:30 – 14:30 hores (escull una opció de les dues) 

Taula Àmbit Tema

 Descoberta Circ a l’ensenyament i educació no reglada (extraescolars, tallers, circ social i circ familiar).

 Coneixement  Formació reglada (FP de grau mitjà, ESO i batxillerat artístic).

  Educació no reglada (escola preparatòria i formació d’adults). 
 
 
Dissabte 20 de 16:00 – 18:00 hores (escull una opció de les dues) 

Taula Àmbit Tema

 Aprenentatge Formació reglada a primària i educació no reglada (escoles de formació contínua infantil

  i juvenil, tallers regulars i intensius, formació d’adults i circ social).

 Domini Formació reglada (FP de grau superior). Educació no reglada (titulació específica, formació   

  contínua i reciclatge, formació de formadors i transmissió familiar).

Diumenge 21 de 09:30 – 11:30 hores (escull una de les dues)   

Taula Àmbit Tema

 Aprenentatge Formadors: formació de formadors, titulació i intrusisme.

 Virtuosisme Escola superior, formació continuada i de reciclatge, formació de formadors i transmissió   

  familiar.

Et quedes a dinar el dissabte?  (El dinar és gratuït per aquells participants que assisteixin a totes les taules   
Sí     No    del dissabte)

Vols rebre l’informe editat per correu ordinari? 
Sí             No

Carrer / Plaça:

Codi Postal:

Població:

Les persones inscrites  
a les Jornades tindran un 20% de  

descompte a l’espectacle Gala ALAPISTA!  
del 14è Festival Internacional de Pallassos  

de Cornellà Memorial Charlie Rivel a la sessió de 
diumenge 21 de novembre a les 18:00 hores, a 
la Carpa de la Plaça de Catalunya, (durada 135”). 

www.festivaldepallassos.com. Per gaudir 
d’aquesta oferta s’ha d’enviar un missatge a 

jornadesformacio@apcc.cat abans  
de dimecres 17 de novembre. El preu de  

l’entrada amb el descompte  
és de 12 Eur.

II Jornadesde formacióde circPropostes de recorregutsformatius

Dissabte 20 i diumenge 21 
novembre’2010 
IEA Oriol Martorell de Barcelona

Butlleta d’inscripció
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