
Qüestionari per als espais i projectes de formació de circ a Catalunya 

Aquest és un document que permet previsualitzar el qüestionari. Per respondre-hi directament, 

cliqueu aquí

El sector de la formació de circ a Catalunya s'ha desenvolupat considerablement aquests 
darrers anys. S'estima que existeixen actualment uns 60 espais que ofereixen formació de circ 
a tot el territori.  
El 2014, un informe* realitzat pel CoNCA a partir d'una enquesta similar identificava 36 entitats i 
projectes de formació de circ.   

Creiem doncs que és un bon moment per actualitzar i ampliar la informació sobre la situació de 
la formació de circ al territori amb un nou qüestionari que permeti conéixer millor aquest sector i 
les seves característiques. 

El present qüestionari respon a diferents necessitats:  
1. Actualitzar el directori de centres de formació disponible al web de l'APCC per a proporcionar
informació actualitzada de l’oferta de formació en circ al públic interessat
2. Disposar de dades actualitzades sobre el sector de la formació de cara a l'organització de la
Jornada de Visibilització de Centres de Formació de Circ impulsada pel Centre de les Arts del
Circ Rogelio Rivel el 19 de juny 2021 en el marc del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022.
3. Conéixer millor el funcionament dels diferents espais i projectes de formació a nivell jurídic,
econòmic i humà per a poder identificar necessitats compartides i possibles problemàtiques
comunes.

Rebreu al vostre correu les vostres respostes i tindreu la possibilitat d'editar-les fins el 16 
d'abril si hi voleu fer esmenes.  

Moltes gràcies per endavant! 

*Podeu consultar aquí l'informe del CoNCA del 2014:
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/3_pub_espais_formacio_circ

Aquest qüestionari és fruit del treball de diferents entitats: 
L'APCC, l'Ateneu Popular 9 Barris, el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, Cronopis, La 
Crica fem circ i Encirca't. 

1. DADES BÀSIQUES DEL CENTRE

Les respostes del present apartat s'inclouran en el directori de Centres de formació de Circ de 
Catalunya que es confeccionarà per a la Jornada de Visibilització dels Centres de Formació de 
Circ que se celebrarà el 19 de juny 2021, organitzada pel Centre de les Arts del Circ Rogelio 
RIvel.  
Aquestes respostes permetran també actualitzar el directori de centres de formació de circ del 
web de l'APCC. 
Les preguntes marcades amb (*) s’han de respondre obligatòriament 

 Nom de l'espai de formació *

 Nom de l'estructura jurídica de l'espai / projecte*

 Des de quin any el vostre centre ofereix formació de  circ*

 Telèfon

 Correu electrònic de referència del centre*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRQuiiLSgfb-ksYmRIoivDYBdBDUp_WZ0dbj5W5uDTYNS2g/viewform?usp=sf_link


 Pàgina web 
 
 Facebook 
 
 Instagram 
 
 Canal vídeo (vimeo, youtube, altre) 
 
 Adreça postal* 
 
 Codi Postal* 
 
 Municipi* 
 
 Província* 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

 El projecte es realitza* 
En una única seu 
En diferents seus 
De  forma itinerant 

 Persona de contacte (nom i cognoms) * 
 

 El centre pertany a alguna xarxa? * 
 Sí No 
D’àmbit català   
D’àmbit estatal   
D’àmbit europeu   

 
 Si pertany a alguna/es xarxa/es, anomeneu-les 

 
 Podeu adjuntar una imatge lliure de drets per acompanyar la descripció del vostre espai al 

recull de centres que es confeccionarà per a la Jornada de Visibilització dels Espais de 
Formació  

 
 

 Podeu adjuntar el logo del vostre espai si en teniu? 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE 
 
Part de les respostes del següent apartat serviran per al directori de Centres de formació de 
Circ de Catalunya que es confeccionarà per a la Jornada de Visibilització dels Espais de 
Formació de Circ de Catalunya que se celebrarà el 19 de juny 2021, organitzada pel Centre de 
les Arts del Circ Rogelio Rivel.  
Aquestes respostes permetran també actualitzar el directori de centres de formació de circ del 
web de l'APCC. 
 
 Tipus de centre* 

Espai de formació de circ 
Espai de formació d’arts escèniques 
Espai sociocultural 
Espai esportiu 
Altres (indiqueu) 
 
 
 



 
 

 Altres activitats que ofereix el centre* 
 Sí No 
Espais d’entrenament en circ   
Espais d’assaig i creació per a circ   
Programació d’espectacles   
És la seu d’una companyia   
Formació en altres àmbits   

 
 Tipus de formació que imparteix* 

 
 Sí No 
Circomotricitat (3-6 anys)   
Formació infantil de lleure (6-12 anys)   
Formació juvenil de lleure (12-18 anys)   
Formació de lleure per a adults   
Circ en família   
Formació professional de grau mig   
Formació professional de grau superior   
Formació per a professionals   
Màster class   
Monogràfics   
Formació dins del currículum escolar   
Formació extraescolar   
Formació de formadors/es   

 
 El centre realitza projectes de circ social o comunitari? (L'Ateneu Popular 9 Barris coordina 

la mesura d'impuls al circ social i comunitari i realitzarà un cens específic de projectes en 
aquesta línia). * 

 Sí, sens dubte 
 És possible que algun dels nostres projectes pugui ser considerat com a tal 
 No 
 
 Disciplines de circ ensenyades al vostre centre* 

Acrobàcia a terra 
Acrobàcia sobre aparells 
Parades de mans 
Disciplines aèries sense vol 
Disciplines aèries amb vol 
Equilibris acrobàtics 
Equilibris sobre objectes 
Malabars i manipulació d’objectes 
Clown 
Altres (indiqueu) 
 

 Disposeu d'una oferta de serveis formatius a tercers fora de la vostra activitat habitual? * 
 Sí 
 No 
 
 El curs 2018-2019, quin era el nombre total de professors/es de circ al vostre centre? * 

 
 D'aquests professors/es quants eren contractats durant el curs 18-19? 

 
 Quants colꞏlaboradors professionals contractats, autònoms o altres durant el curs 18-19? 

 
 Quantes persones voluntàries heu tingut per a la formació de circ durant el curs 18-19? 

 



 Nombre de professors de gènere masculí durant el curs 18-19? 
 

 Nombre de professors de gènere femení durant el curs 18-19? 
 

 Nombre de professors/es no binaris/es durant el curs 18-19? 
 

 Durant el curs 19-20, quin ha estat el nombre total de professors/es al vostre centre? * 
 

 Durant el curs 18-19, quin ha estat el nombre total d'alumnes al vostre centre? * 
 

 D'aquests alumnes, quants són de gènere masculí? 
 

 D'aquests alumnes, quants són de gènere femení? 
 

 D'aquests alumnes, quantes són persones no binàries? 
 

 Durant el curs 19-20, quin ha estat el nombre total d'alumnes al vostre centre? 
 

 Autoritzo l'APCC a difondre les dades bàsiques del centre al seu web* 
 

 Autoritzo el Centre de les Arts Rogelio Rivel a utilitzar les informacions proporcionades per a 
la documentació de la Jornada de Visibilització dels centres de formació del 19 de juny de 
2021* 

 
 

3. Gestió del centre 
 

 Les respostes a les preguntes del present apartat no es faran públiques però serviran per 
identificar temes o situacions comunes a molts centres. 
 

 Quina forma jurídica té el centre? * 
Associació cultural sense ànim de lucre 
Associació esportiva sense ànim de lucre 
Cooperativa 
S.L. 
S.C.P. 
Gestionat per un/a autònom/a 
No té estructura jurídica 
Altres... 
 

 L’espai on es realitza la formació és PRIVAT i és en règim de 
Lloguer 
Cessió d’ús 
Propietat 
Masoveria 
Okupació 
Altres (Indiqueu) 
 

 L’espai on es realitza la formació és de TITULARITAT PÚBLICA i l'utilizeu mitjançant 
Lloguer 
Cessió d’espai 
Okupació 
Altres (indiqueu) 
 

 De quina superfície disposa el vostre centre per a les activitats de formació? * 
Inferior a 40 m2 
Entre 40 i 100 m2 
Entre 100 i 300 m2 
Més de 300 m2 



 
 Quina és l'alçada màxima de l'espai? * 

 
 El centre té llicència d’activitats?* 

Sí 
No 
 

 Si té llicència d'activitats, podeu especificar de quin tipus? 
 

 Disposeu d'alguna d'aquestes assegurances? * 
  Sí No 
Responsabilitat civil   
Accidents   

 
 El vostre centre proposa activitats adaptades a persones amb diversitat funcional? * 

 Sí 
 No 
 
 L'espai disposa d'instalꞏlacions adaptades per a persones amb diversitat funcional (accesos, 

lavabos)? * 
 Sí 
 No 
 És una qüestió que volem treballar 
 
 L'any 2019, quin ha estat el pressupost del centre pel que fa a la formació de circ (IVA 

inclòs) ? 
Inferior a 10.000 € 
Entre 10.000 i 20.000 € 
Entre 20.000 € i 50.000 € 
Entre 50.000 € i 100.000 € 
Més de 100.000 € 
 

 L'any 2020, quin ha estat el pressupost del centre pel que fa a la formació de circ (IVA 
inclòs) ? 

Inferior a 10.000 € 
Entre 10.000 i 20.000 € 
Entre 20.000 € i 50.000 € 
Entre 50.000 € i 100.000 € 
Més de 100.000 € 
 

 Podeu indicar les principals fonts de finançament del vostre projecte (quotes d'alumnes, 
subvencions, patrocini, ingressos d'altres activitats)? * 

Quotes d'alumnes 
Subvencions 
Ingressos propis d'activitats (a banda de les quotes d'alumnes) 
Patrocini 
Ajuts en espècies (subministrament, equipament, material etc.) 
Altres (indiqueu) 
 

 Si la formació no és l'únic projecte de l'entitat, podríeu indicar quin tant per cent representa 
sobre el pressupost total de l'entitat?  
 

 Rebeu suport d'alguna administració o d'algun altre tipus d'entitat per a la vostra activitat de 
formació? * 

Ajuntament 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Diputació 
Estat espanyol 
No rebem cap tipus d’ajuda en l’actualitat 
Altres 



 Quin és el preu brut /hora dels formadors/es que treballen com a autònoms? 
 

 Quin és el preu brut /hora dels formadors/es del vostre centre que estan contractats? 
 

 A més del professorat, teniu més personal contractat al centre? * 
Personal per a la gestió i coordinació del centre 
Personal tècnic (rigging, so, llums) 
No 
Altres (indiqueu) 
 

 Quantes persones en total pertanyen a aquestes categories anteriors? 
 De 1 a 3 persones 
 De 3 a 5 persones 
 De 5 a 10 persones 
 Més de 10 persones 
 
 A més de les classes presencials, feu servir un altre canal complementari pel que fa a la 

formació de circ? 
Classes online 
Vídeos o pelꞏlícules 
Desafiaments o altres jocs virtuals 
Cap 
Altres 
 

 Coneixeu la XECC (Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya)? * 
Sí, el nostre centre en forma part 
Sí, però no hi participem 
No. Què és? 
 

 Creieu necessària la creació d'una estructura específica que articuli i doni veu als espais i 
projectes de formació de circ? * 

Sí 
No 
No ho tinc clar 
 

Ja arribeu al final del qüestionari 
 

 Us convidem, si us ve de gust, a comentar quins serien els punts febles i forts del 
vostre projecte i/o del sector de la formació de circ a Catalunya 
 

 Heu trobat a faltar alguna pregunta en el qüestionari? 
 
 

Moltes gràcies pel temps que heu dedicat a respondre les preguntes. Rebreu 
automàticament un correu amb les vostres respostes i tindreu la possibilitat d'editar-les 
abans del 16 d'abril 2021 si hi voleu aportar algun canvi. 
 
 

ARA PODEU RESPONDRE EL QÜESTIONARI EN LÍNIA AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRQuiiLSgfb-ksYmRIoivDYBdBDUp_WZ0dbj5W5uDTYNS2g/viewform?usp=sf_link

