
 
 
 

NOM DEL FORMADOR O ESPAI DE FORMACIÓ QUE PROPOSA EL PROJECTE 

ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL 
 

NOM DEL PROJECTE 

TALLERS DE CIRC FAMILIAR  
 
 

DADES GENERALS 

Ubicació geogràfica: 
Província de Barcelona 

Durada i horaris: 
Puntual 

Marc: 
Extraescolar 

Edats indicades: 
De 6 anys en endavant 

Nombre de participants: 
De 10 a 60 participants 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

Espai necessari: 
Per un grup de 10 alumnes, uns 20m2. 

Per un grup de 60 alumnes, uns 150 m2 

En cas de taller d’aeris, ancoratges per penjar-hi els elements. 

Material necessari i proveïdor: 



El material el posa l’Escola de Circ. Inclòs en el pressupost. Si el centre ja disposa 
d’algun tipus de material (per exemple, matalassos) cal que ens avisi.  

 
 

CONTINGUTS 

Les tècniques de circ que es poden desenvolupar són: 
 ACROBÀCIA 
 EQUILIBRIS ACROBÀTICS  
 EQUILIBRI SOBRE OBJECTES (bola i/o cable d’equilibri, rul·los, etc) 
 AERIS: trapezi, teles, ... (en cas d’haver-hi possibilitat d’ ancoratge)  
 MALABARS: boles, maces, diàbolos, plats xinesos, etc 

Metodologia: 
Les sessions comencen amb un escalfament específic segons la tècnica o tècniques 
que es realitzaran més tard i acaben amb una sessió d’estiraments. D’aquesta manera 
els alumnes prenen consciència del propi cos i, a través de la tècnica, de la relació 
entre aquest i l’espai. 

 

L’ESCOLA DE CIRC  

El Centre de les Arts del 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 especialment al circ i 
principalment a la formació i la creació, un espai que és 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. 

 
 

PROFESSORAT 

L’Escola de Circ Rogelio Rivel realitza el Taller de Circ Familiar dins la seva vela des de 
fa més de 10 anys.  
Es calcula 1 professor per cada 10 alumnes (màxim), per garantir la qualitat 
pedagògica del taller.  
No és necessària la presència d’un professor o mestre del centre educatiu.  

Xavi Cervera, coordinador de l’activitat, amb carnet de monitor i director d’activitats 
de lleure, treballa a l’àmbit infantil des de 2003. 
Format en arts del circ a la nostra Formació Professional (2007-2009), des de 2009 
coordina l’activitat de Circ en Família a la Rogelio Rivel i és responsable de diverses 
activitats extraescolars de circ arreu del territori.  

 



OBJECTIUS 

L’objectiu de l’activitat és que adults i nens descobreixin junts, i acompanyats per 
professors, diferents tècniques de circ. El Taller Familiar de Circ integra la descoberta 
de tècniques de circ (activitat física i creació artística) en l’àmbit familiar per tal que 
tots els membres de la família puguin realitzar una activitat conjunta, apropant-se al 
món del circ com a part activa i no merament com a espectadors. 
 

DADES DE CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

Persona de contacte: Anna Mestres 
Mail: tallers@escolacircrr.com 
Telèfon: 93.350.61.65 
Pàgina web www.escolacircrr.com  
Facebook https://www.facebook.com/Escola.de.Circ.Rogelio.Rivel?ref=hl  
Vídeos www.escolacircrr.com 
Activitat de pagament 
 
Aquesta activitat està avalada per la Comissió de Formació de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 
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