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Amb Patrick Pinchon
de l’11 al 13 de novembre de 2011

PEDAGOGIA I 
DIDÀCTICA
APLICADA AL 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 física 
d’educació primària i secundària que utilitzen el circ com a eina 
educativa, etc.

Professor..........................
Patrick Pinchon és artista i professor d’escola materna i elemen-
tal, professor habilitat per la Federació Francesa de les escoles 
de circ amb el BIAC. Té experiència amb alumnes des dels 3 
anys fins l’edat adulta, en l’àmbit escolar i extraescolar. Ha estat 
director pedagògic i animador de l’escola de circ “Cirque’en 
Cavale”. Des de setembre de 2006, ha treballat en diverses 
escoles a Florència i Valdarno (escola francesa de Florència,  la 
llar d’infants “G. Marconi” a San Giovanni Valdarno, l’escola  
primària Rimaggio, l’escola intermitja Rignano Arno) i amb di-
verses associacions (TDS a Grassina Fuoritraccia a San Giovanni 
Valdarno) Institut de Duchenne a Florència (Escola Nacional 
d’Educació Física).

objectius.........................
- Abordar les bases pedagògiques a través de la pràctica de tres 
tècniques: malabars, equilibri sobre objectes i l’acrobàcia.
- Adquirir coneixements teòrics sobre pedagogia, gestió de 
grups i deontologia.
- Aprendre a organitzar i gestionar sessions, classes i lliçons.
- Diferenciar la pedagogia de les etapes d’aprenentatge segons 
les edats i els tipus de grup.

Continguts.........................
- Les bases tècniques dels malabars, l’equilibri sobre objectes i 
l’acrobàcia:
 - Jocs   - Exercicis
 - Etapes d’aprenentatge - Metodologia
 - Anàlisi d’errors  - Correccions
- Deontologia
- Objectius i competències de cada disciplina
- Preparació d’una lliçó o d’un programa periòdic, anual, etc.
- Corbes d’intensitat, ritmes, etapes d’aprenentatge 
- Avaluació d’una lliçó, dels alumnes, del professor/a 
- Adaptació de l’activitat als diferents públics
- Les diferents metodologies

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

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 
Divendres 11 de novembre: 16h00 - 20h00
Dissabte 12 de novembre: 10h - 14h / 15h00 - 19h00
Diumenge 13 de novembre: 10h00 - 14h00

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

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

Organitza Col.labora Amb el suport institucional de:

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


