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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... 
 

 
 
Aquest monogràfic us permetrà adquirir les eines 
pedagògiques necessàries per conduir una programació 
d’iniciació als aeris, bàsicament amb el trapezi, 
combinant tècnica i creativitat. Es tractaran els següents 
aspectes des de la pràctica i la reflexió : 
 
• Seguretat 

Com penjar un aparell / utilització de matalassos / 
proporcionar un ambient emocional i social segur per al 
participant / aprendre a planificar escalfaments 
específics per als aeris / estiraments 
• Tècnica bàsica de trapezi fix i descoberta de les  

teles 
Figures / pujades / la primera caiguda / percepció de 
l’espai de dalt a baix 
• Pedagogia: 

Utilitzar el mètode (la seguretat va primer!)/ metodologia 
de la tècnica / estimulació de la creativitat a l’aire / jocs 
aeris 
 

 
 
Isabelle Van Maele  
Llicenciada en Educació Física, es forma també en 
pedagogia a l’École de Cirque de Bruxelles. 
És professora de trapezi a Cirkus in Beweging (Bèlgica). 
Ha escrit un llibre per utilitzar el circ dins les classes 
d’Educació Física a les escoles.  
És coordinadora, docent i creadora de la formació de 
formadors de curta durada BIC a Flandes. 
Ha estat convidada 3 vegades per donar la part de 
pedagogia d’aeris per l’associació italiana Giocoleri e 
Dintorni. 
Des de l’any 2000 és professora d’aeris de l’École de 
Cirque de Bruxelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Dissabte 5 de febrer:  de 10 a 13,00h i de 14,30 a 
20,30 h 

   Diumenge 6 de febrer:  de 10 h a 13h i de 14,30 a        
19,30 h 
  

 
 
La Central del Circ,  Esplanada del Parc del Fòrum s/n 
08019 Barcelona www.lacentraldelcirc.cat  
 

 
 

  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 
 

 
 

  Envieu la fitxa d’inscripció per correu electrònic a 
activitats@lacentraldelcirc.cat . També podeu  passar 
per les oficines de l’APCC o trucar al 93 597 24 41. 

  Els socis de l’APCC i tothom qui hagi realitzat un 
monogràfic anterior, tindran prioritat  fins 15 dies abans 
de l’inici de cada monogràfic. 

  Per assegurar-vos la plaça caldrà que efectueu el 
pagament fins com a màxim 15 dies abans de cada 
monogràfic. 

   Un cop realitzat el pagament no es retornarà 
l’import. 

 Podreu fer el pagament a les oficines de l’APCC o al 
nº de compte que us facilitarem en el moment de la 
inscripció 
 
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. 
 
 


