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AMB MARCO BORTOLETO
del 29 al 30 d’octubre de 2011

peDagogia de la 
seguretat en la 
formació de circ

FORMACIÓ DE FORMADORS

Adreçat 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 físi-
ca d’educació primària i secundària que utilitzen el circ com 
a eina educativa, etc.

Descripció.........................
Aquest curs reflexiona i posa en pràctica la necessitat i la 
importància de la seguretat en el procés d’aprenentage de 
disciplines, així com en l’exercici de la professió d’artista 
de circ. Hi haurà part teòrica i, sobretot,  pràctica.

Professor..........................
Marco Bortoleto, doctor en Educació Física, és docent de la 
Universidad de Campinas (Brasil), i coordinador del Grup 
de Recerca de les Arts Circenses (CIRCUS-FEF-UNICAMP-
CNPQ) de la mateixa universitat. 
Ha estat professor d’acrobàcia a l’Escola Rogelio Rivel (2000-
2004) i ha impartit cursos a Brasil i Espanya (Escola de Teatre 
de Lleida, UB, UAB, INEFC). 

Professor..........................
Com a artista ha actuat amb companyies com Corpo Mágico, 
Echasse, Aerius, Cia do Circo, Alaigua Teatre, Chip Chap, etc) i a 
festivals arreu del món.És membre de Pallassos Sense Fronteres 
des de l’any 2000.

Continguts.........................

- El circ com a art del risc: estètica i tècnica
- La seguretat com a patrimoni personal i col.lectiu
- La seguretat com a construcció cultural
- La seguretat com a fonament de la pedagogia del circ
- La cura del cos com a punt de partida per a la comprensió de 
la seguretat individual i col.lectiva
- La tecnologia com a aliada a la seguretat
- L’assaig i l’entrenament com a espai de pràctica de la segure-
tat
- Protocols de seguretat i les seves variacions segons l’espai: del 
carrer a la pista
- Planificació de la carrera professional i artística: la seguretat 
com a element clau

...............................................................................................................................................................

Dades pràctiques
Preu
*Socis APCC: 40€
No socis: 80€
(*) Aquesta tarifa s’aplicarà també a membres d’altres associacions de pro-
fessionals de circ de l’estat espanyol que treballen en xarxa amb l’APCC.
Els diners només es retornaran en cad d’anul.lació del curs.

dates i horaris 
Dissabte 29 d’octubre: 10h-14h / 15h-19h
Diumenge 30 d’octubre: 10h - 14h

lloc
La Central del Circ - Parc del Fòrum de Barcelona. Moll de la 
Vela 2,  08930, Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Inscripcions
Enviar la fitxa d’inscripció a activitats@lacentraldelcirc.cat

Descarregar la fitxa aquí
Més informació: 93 356 09 31

Organitza Col.labora Amb el suport institucional de:

El cicle Formació de Formadors ha estat dissenyat per Andrea Martínez i Serena Vione. 

http://www.apcc.cat/media/upload//arxius/CursosAPCC/fullsinscripcio/20111004_Inscricipco_CAT__FF_Seguretatormacio.doc
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