
 
  
 
 
 
 
CURS D’INICIACIÓ A LES ARTS CIRCENSES         
 
 

 
 
 

L’ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL - QUI SOM           
 
L’Escola de Circ Rogelio Rivel neix amb un curs pilot l’any 1999 i ja l’any 2000 s’instal·la a la primera 
vela - escola, en uns terrenys cedits pel districte de Nou Barris a l’Associació de Circ Rogelio Rivel. 
D’aquesta manera, s’engega un programa de 2 cursos per a la formació preparatòria en arts del circ 
per a alumnes entre 16 i 25 anys. 
 
Amb aquesta vela es crea un espai històric a Barcelona, dedicat a las arts del circ. Els seus objectius 
són la formació, la creació i la investigació. És també un lloc de trobada, d’entrenament i d’intercanvi. 
 
Nascuda i desenvolupada en base a l’esforç i voluntarisme d’un equip de professors i gestors, 
l’escola és, actualment, un projecte consolidat i reconegut a nivell europeu com a membre de la 
FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ) com a escola preparatòria i professional de formació 
en les Arts del Circ. 
 
Els primers professors de l’Escola van rebre classes directament de Rogelio Rivel, artista d’una llarga 
nissaga de circ català; el nom de l’escola li ret homenatge per haver-nos sabut transmetre el seu 
profund amor per aquest ofici. 
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CURS D’INICIACIÓ A LES ARTS CIRCENSES           
 
Objectius:   
 El programa està dissenyat de tal manera que es puguin assolir diferents objectius:  
 Apropar-se al món de les arts del circ  
 Conèixer les tècniques base des d’un treball rigorós i continuat dins un programa formatiu  
 Preparar-se les proves de selecció de les escoles preparatòries en arts del circ 
 Assolir un nivell homogeni en les diferents tècniques que es consideren bàsiques en les arts 

del circ (acrobàcia, verticals, moviment i col•locació corporal, joc teatral, ...)    
 
Adreçat a:   
 Aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món del circ a través de l’aprenentatge de les 

seves tècniques  
 Aquelles persones que vulguin presentar-se proves de selecció de les escoles preparatòries 

en arts del circ 
 Aquelles persones que hagin provat alguna tècnica de circ i vulguin profunditzar en les 

tècniques base amb un programa continuat    
 
Requisits:   

Edat: de 15 anys en endavant   
No cal experiència prèvia     

 
Programa: 
 

Assignatures Hores / setmana Hores / curs 
ACROBÀCIA 4h 120h 
VERTICALS 4h 120h 
MOVIMENT I COL·LOCACIÓ CORPORAL 3h 90h 
JOC TEATRAL 1.5h 45h 
SEGUIMENT TUTORIAL   

TOTAL 12.5h 375h 
 
Calendari i Horaris:    

De l’1 de octubre al 18 de juny   
De dilluns a dimecres, de 17.15 a 21h / Dijous de 17.15 a 19.15    

 
Preu:    
 En un sol pagament >> 2200€     

(abans de l’inici del programa)   
 En 2 pagaments >> 2300€ (1150€ x 2)   

(1r pagament abans de l’inici del programa i 2n pagament abans de l’inici  del 2n 
trimestre)    

 En 3 pagaments >> 800€ x 3 
(1r pagament abans de l’inici del programa, 2n pagament abans de l’inici del 2n  

 trimestre i 3r pagament abans de l’inici del 3r trimestre). 
 Mensualment >> 270€ 
 Assegurança obligatòria de 40€ 

 
Inscripcions:    
Fins el 30 de setembre  
El grup es formarà en ordre d’inscripció   
No es realitzen proves de selecció 


