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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 
de malabars, combinant tècnica i creativitat. Es 
tractaran els següents aspectes des de la pràctica i la 
reflexió: 
 
1. Teoria dels malabars  
• Què són els malabars  
• Quins són els paràmetres: les accions, l’espai , el 

temps 
• Com reduir els paràmetres per ensenyar, simplificar 

els malabars 
2. Les primeres etapes pedagògiques, jocs de 

malabars , estiraments, tornada a la calma 
3. Les figures de base : cascada, columnes, 

«douche»: tècnica de base 
4. Les variacions (espai, temps, cos , ritme, alçada, 

figura) 
5. Recerca creativa amb els malabars 
6. Anar més lluny , maces,  4 i 5 objectes… 
 

 
 
GAB BONDEWEL 
Artista i pedagog de circ, llicenciat en Educació Física i 
format i en pedagogia a l’École de Cirque de Bruxelles. 
És membre de la companyia Shake That 
(www.shakethat.be ), director artístic de l’escola Woesh 
(www.woesh.be) i professor de malabars a l’École de 
Cirque de Bruxelles des del 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Dissabte 19 de març: de 10 a 13,00h i de 14,30 a 
19,30h 

   Diumenge 20 de març: de 10 h a 14h 
  

 
 
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 en les inscripcions 
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. 
 
 


