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DESCRIPCIÓ

L’aprenentatge d’habilitats pedagògiques per a la intervenció 
professional amb persones en situació de risc social a través 
del circ s’emmarca com una experiència innovadora que con-
tribueix a establir nous models de referència educativa.  Aquest 
programa formatiu ha estat dissenyat per l’equip pedagògic de 
l’Ateneu Popular 9Barris, amb prop de trenta anys d’experièn-
cia en la intervenció educativa a través del circ. La seva elabo-
ració ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Acció 
Social de Cirque du Soleil i s’ha realitzat en associació amb la 
Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan.

Proposem una formació de circ social adreçada a artistes, pro-
fessors/es formadors/es, formadors/es..., que volen aprendre 
eines teòriques i pràctiques per apropar-se al concepte de circ 
en el treball educatiu amb persones en situació de risc social.  
Són 140 hores repartides en set etapes formatives de 20 hores.

Un programa formatiu ideal per a apassionats del circ i l’edu-
cació.

	Pedagogia basada en un enfocament transversal
	Habilitats tècniques i pedagògiques
	Treball creatiu

Una aventura humana

	Sentiment de grup
	Atmosfera de treball agradable
	Perquè és divertit i apassionant
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PROCÉS I  
OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa s’ha realitzat en coordinació amb la Xarxa Europea 
de Formació Circ Social Caravan a partir de l’estudi del perfil del 
formador de circ social (2008) i de les competències necessàries 
per desenvolupar la seva activitat educativa. La investigació, 
sustentada per la Comissió Europea, i conduïda per la Univer-
sitat Lliure de Brussel·les (2009-2010) i la Universitat de Lovaina 
(2012-2014), es formalitza en la creació d’aquesta formació per a 
educadors de circ social que serà realitzada en diferents països 
europeus.

El principal objectiu és l’adquisició d’eines pedagògiques, cre-
atives i tècniques per al treball educatiu amb persones en situ-
ació de risc social. Per aconseguir-ho es treballa d’una manera 
dinàmica i pràctica construint el coneixement entre tots i totes, 
en grup, amb jocs i dinàmiques de grup, donant material teò-
ric i didàctic útil, eines aplicables i posant exemples pràctics i  
reals.

L’avaluació de la formació és contínua. Es valora l’actitud ge-
neral (comportament, relació amb el grup), l’art d’ensenyar 
(metodologia, didàctica...), el coneixement tècnic de les dife-
rents disciplines i l’aproximació artística (investigació creativa, 
expressió...).

Una vegada finalitzat i aprovat, els alumnes rebran un certifi-
cat de cadascuna de les etapes realitzades amb la concreció 
de les unitats de competència adquirides.
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EL PROGRAMA FORMATIU

Són 140 hores repartides en set etapes formatives de 20 hores.

Al curs 2014/2015 es realitzen les etapes 1, 2 i 3, i al curs 2015/2016 
es realitzen les etapes 4, 5, 6 i 7.

	Etapa 1: 23, 24 i 25 de gener del 2015
	Etapa 2: 13, 14 i 15 de febrer del 2015
	Etapa 3:  27 i 28 de febrer i 1 de març del 2015
	Les etapes 4, 5, 6 i 7 es realitzaran durant el curs 2015/2016

HORARIS

Divendres de 18 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 20 h
Diumenges 10 a 14 i de 15 a 19 h

PREU: El cost de cada etapa és de 120€
INSCRIPCIONS: A partir del 24 de novembre. 
Places limitades
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ETAPA 1

	Definició de circ social
	Tasques del formador de circ social
	Eines per a la gestió de conflictes
	Treball en xarxa i comunitari
	Fonaments del circ social

ETAPA 2

	Desafiaments de la intervenció en 
circ social

	Anàlisi del context d’un projecte soci-
al i del territori

	Creativitat: estimular i explorar
	Introducció als objectius pedagògics
	Comunicació dins de la situació d’en-

senyament-aprenentatge
	Per entendre els conceptes d’inclu-

sió social, la perspectiva de gènere  i 
la consciència intercultural

 

ETAPA 3

	Crear exercicis adaptats a la persona 
i al grup

	Rol del formador de circ social, ètica 
i formació

	Treballar amb un soci pedagògic
	Observació, feedback i supervisió

 

CURS 2014/15
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ETAPA 4

	Enfrontar-se a l’inesperat
	Creativitat: combinar i obrir, trans-

metre habilitats de forma creativa
	La comunicació 
	Gestió de conflictes
	Objectius i activitats adaptades al pú-

blic objectiu i al context 
	La seguretat i el control

ETAPA 5

	La creativitat com a eina educativa
	Anàlisi de les organitzacions
	L’avaluació

ETAPA 6

	Com fer un projecte de circ social
	Circ i matemàtiques
	Primers auxilis a nivell general i apli-

cat al circ

ETAPA 7

Es facilitarà un lloc de pràctiques en projec-
tes de formació i circ social .

CURS 2015/16
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EL CIRC SOCIAL: 
EL CIRC COM A EINA EDUCATIVA

El circ social és un procés d’ensenyament–aprenentatge de 
tècniques circenses que té com a finalitat la inclusió de per-
sones en situació de risc social i el desenvolupament de la 
seva comunitat. En una proposta pedagògica d’aquest tipus 
s’aconsegueix estimular la creativitat i promoure les aptituds 
socials dels participants. Aquests poden millorar i desenvolu-
par les seves facultats relatives a la cooperació, la solidaritat, 
l’esforç, la superació, la comunicació, l’autoestima i la partici-
pació a partir de l’aprenentatge de tècniques com el trapezi, 
l’acrobàcia, malabars, els equilibris i la seva posterior mostra. 
A l’Ateneu Popular 9Barris treballem el circ com a eina educa-
tiva des dels seus inicis l’any 1977.

L’ATENEU POPULAR 9BARRIS, 
UNA PROPOSTA PEDAGÒGICA

Nascut de les lluites veïnals l’any 1977, l’Ateneu Popular 9Barris 
és un projecte sociocultural gestionat per l’associació Bidó de 
Nou Barris que utilitza el circ com una eina per al desenvolupa-
ment de la persona, la comunitat i la societat a través d’activi-
tats físiques, creatives.  La seva proposta pedagògica fomenta 
l’esperit crític, l’autonomia i la responsabilitat, l’equilibri entre 
un aprenentatge físic, afectiu i cognitiu.



L’Ateneu Popular 9Barris té el suport de 

Ateneu Popular 9Barris
C/ Portlligat, 11-15, 08042, Barcelona 
Telf. 933 509 475
www.ateneu9b.net / formacio@ateneu9b.net
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