
Hola!!! 
 
 Tenim el plaer de presentar-vos una nova proposta formativa.... 
 

L’associació Encirca't presenta...  
                           L' Esplai de circ, un espai dedicat a la formació en circ per infants i joves. 
 
Desprès d’una llarga trajectòria educativa a través de les arts del circ, ajuntem forces i experiències 
per començar una nova aventura pedagògica.  
 
Un projecte educatiu diferent, centrat en l’aprenentatge i coneixement de les arts del circ a través 
de la pràctica de les diferents disciplines circenses seguint una metodologia que potencia les 
capacitats personals i afavoreix el creixement personal. 
 
Els cursos tindran lloc a la vela de “L’era Restaurant” ubicada a Torrent d’en Puig 11 de Arenys de 
Munt (www.lerarestaurant.com).  
 
ESPLAI DE CIRC, la nostra carta formativa: 
 
Circomotricitat  (de 3 a 6 anys):  

- Activitat familiar, en el que els pares col·laboren i estan al servei dels 
seu fills durant l’aprenentatge 

Esplai infantil (de 6 a 12 anys) i Esplai juvenil ( de 12 a 16 anys), amb els cursos:  

- Formació multidisciplinar en tècniques de circ (acrobàcia, aeris, malabars i equilibrisme) 

- Acrobàcies de circ (acrobàcia, llit elàstic, perxa i xinesa i equilibrisme) 

 

Horaris DIMARTS DIMECRES 

15.30h-16.30h  Circomotricitat 

17:00h-18:30h Multidisciplinar infantil Acrobàcies de circ infantil 

19:00h-20:30h Multidisciplinar juvenil Acrobàcies de circ juvenil 

 

Inscripcions obertes des del 1 d’octubre a info@encircat.org.  

Preus:   una classe per setmana:  40 € / mes 

* Per a realitzar el curs s’ha de pagar la quota de soci anual de 10 € + assegurança anual de 20 € 

 
Els cursos començaran la setmana del 15 d’octubre, i seguirà el calendari festiu de la zona. 
 
Us convidem a la presentació del projecte el dimarts 9 d’octubre a les 17h., a la vela de “L’Era 
Rastaurant” en Arenys de Munt, on presentarem la nova associació, els seus membres i la proposta 
educativa. 
 
Us saludem cordialment i esperem compartir amb vosaltres aquesta nova aventura. 
 
Gràcies per ajudar-nos a fer difusió!!! 
 
L’equip d'Encirca't. 
www.encircat.org  



 
 
 

 


