
Adreçat a........................ 
Formadors de circ dels diferents àmbits, docents, 
educadors, animadors i monitors que utilitzen el circ com 
a eina educativa.

objectius.........................
Proporcionar els coneixements bàsics per estructurar 
una sessió,  oferir eines pedagògiques i didàctiques tot 
diferenciant  les diferents etapes de l’aprenentatge, edats 
i  tipologies dels grups. Conèixer els  tipus de materials i 
ancoratges a utilitzar. Tot això amb l’objectiu d’adquirir una 
metodologia segura i autònoma.

Professors...........................
Álvaro Guerrero: artista i formador de circ a l’Escola 
Infantil i Juvenil de Circ de  l’Ateneu Popular de 9 Ba-
rris, ha estat professor d’Equilibris sobre Objectes a 
l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Amb una extensa tra-
jectòria en projectes de circ social, ha treballat amb 
una gran diversitat de tipologies d’alumnes i específi-
cament amb persones amb diversitat funcional.

J.L. Montero “Skate”: artista i formador de circ a 
l’Escola Infantil i Juvenil de Circ de l’Ateneu Popular 
de 9 Barris, ha participat en diferents projectes de 
circ social i també com  professor d’Equilibris sobre 
Objectes i coordinador dels Tallers exteriors de l ’Es-
cola de Circ Rogelio Rivel,

David Marfil “Txupi”: artista i formador de circ, ha 

col•laborat amb l’Escola Infantil i Juvenil de l’Ateneu 
Popular de 9 Barris en cursos puntuals i projectes 
de Circ Social, és professor d’Acrobàcia i Equilibris 
sobre Objectes a l’Escola de Circ Rogelio Rivel, tant 
a l’Escola de Formació Professional, com als cursos 
regulars, intensius, monogràfics, circ social i circ 
familiar. Ha impartit classes tant a nivell de forma-
ció base com d’especialitat, dins d’un ampli ventall 
de tècniques circenses. És fundador i director de 
l’Escola de Circ Saltimbanqui.

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

1.Bases tècniques dels Equilibris sobre Objectes: 
Nocions bàsiques de les següents tècniques d’equilibris 
sobre objectes: cable, corda fluixa, rulo, bola d’equilibris, 
xanques, monocicle.
2.Tast d’equilibris sobre objectes avançats (rola bola,escala 
d’equilibris...)
3.Coneixements bàsics sobre els diferents materials i tipus 
d’ancoratges.
4.Treball en salut:

• Preparació física i psicològica
• Col•locació corporal
• Estiraments específics per aquesta tècnica 

5.Metodologia:
• Com estructurar una sessió d’equilibris acrobàtics
• Correcte utilització dels matalassos de seguretat
• Assistències
• Anàlisis d’errors – Correccions
• Adaptació als diferents tipus d ‘alumnes

6.Exercicis pràctics

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

Dades pràctiques
dates i horaris 
Dissabte 28 de novembre: de 10h a 14h i de 15h a 
19h. Diumenge 29 de novembre: de 10 a 14h.
Durada: 12 hores

lloc
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de 
Barcelona
Parc del Fòrum de Barcelona Com arribar 

Preu
*Socis APCC: 50€    No socis: 60€
(*) Aquesta tarifa s’aplicarà també als formadors de 
Circ Social de l’Ateneu Popular 9 Barris, als membres 

d’altres associacions de circ de l’estat espanyol que tre-
ballen en xarxa amb l’APCC, socis de l’AGT i alumnes 
membres de les escoles associades a l’ACET.
Els diners només es retornaran en cas d’anul.lació del 
curs. Cal un mínim de 10 inscrits per poder fer el curs. 

Inscripcions
Formulari d’inscripció AQUÍ
La inscripció només serà vàlida un cop facis la 
inscripció online i ens enviïs a apcc@apcc.cat el 
comprovant de l’ingrés bancari (Cajamar-APCC: 
3058 0553 28 2720005661), indicant el teu nom i 
el curs al qual t’inscrius.
 
Data límit d’inscripció 20 de novembre (sempre 
que hi hagi places) 

Amb david marfil, álvaro guerrero i j. L. Montero · 
28 i 29 de novembre DE 2015

pedagogia dels equilibris 
sobre objectes


