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 Els projectes educatius a través del circ estan enfocats a 
l’educació en valors a través de la capacitació artística i es 
realitzen en coordinació amb la comunitat.

 Es treballa el procés d’aprenentatge de l’alumne/a, que assisteix 
a la classe per decisió pròpia i aprèn al seu ritme i aprofundeix 
en aquelles habilitats que més li interessa. 

 El docent realitza la figura d’acompanyant, d’educador que ajuda 
a superar reptes i posar nous límits.

 La seva tasca va enfocada a aconseguir que en el procés 
d’aprenentatge es generin relacions de convivència que omplin 
d’actituds positives les relacions socials.

 El circ com a eina educativa transforma la persona i la persona 
com a motor autònom transforma la societat. 



 Dotar d’habilitats pedagògiques per al treball 
amb col·lectius amb necessitats educatives  
especials o en situació de risc a través del circ.

 Mantenir nivells alts de qualitat i excel·lència 
pedagògica en l' intervenció educativa dins d’un 
mateix marc d’actuació.

 Impulsar una formació de formadors d’acord 
amb les necessitats educatives individuals de la 
persona que aprèn i alhora carregada d’un 
compromís amb la societat per al seu avanç i 
millora.



 Formadors/es amb anys d’experiència
 Confrontació dels coneixements i formació continua..

 Formadors/es novells 
 Convergència de continguts entre educació social i circ.
 Joves formats a l’Ateneu que inicien el seu camí com a 

formadors o artistes.

 Educadors, pedagogs, i mestres
 Formen part del projecte d’intervenció de l’Ateneu
 Interessats per aplicar a la seva pràctica educativa.



 Formació de Formadors en Circ Social en 
col·laboració amb el departament de Acció Social 
de Cirque du Soleil.

 Jornades de reflexió pedagògica al voltant de 
temes concrets.

 Formació de Formador en Circ Social al voltant de 
necessitats formatives detectades i temes 
concrets.

 Participació en la xarxa Europea Caravan per 
l’el·laboració dels continguts necessaris per al 
disseny del programa d’ Formació de Formadors 
en Circ Social homologada a nivell Europeu.



 En col·laboració amb Cirque du Soleil
 4 sessions formatives

 2 nivell inicial de 37h. cadascuna
 1 nivell avançat de 37h.
 1 sobre temes concrets de14h.

 25 participants per acció
 Continguts:
◦ Definició de Circ Social, rols i tasques del formador/a, 

codi ètic, educació en valors, funcionament i clima del 
grup, treball en equip, treball en xarxa i treball 
comunitari, negociació i resolució de conflictes, 
comunicació i accés a determinats col·lectius, jocs, ....



 1 jornada de treball
 3 mesos de treball de preparació participatiu
 70 participants
 Dels 14 als 52 anys
 Participants:

 Totes les accions formatives de l’Ateneu i membres de les 
altres àrees del Projecte Global. Formadors de circ, teatre, 
percussió, educadors de projectes del barri, alumnes, 
famílies, Consorci d’Educació, Comissió Gestora, 

 Continguts: 
 En quins valors eduquem? Quins problemes trobem i com 

els superem?



 En col·laboració amb entitats especialitzades
 1 a 2 sessions al curs
 Sessió ó formativa d’unes 4h
 20 participants per acció
 Continguts:

 A partir de la detecció de necessitats i la reflexió
col·lectiva

 Educació no sexista, i resolució de conflictes



 Formada per 8 projecte de formació en circ 
amb finalitat pedagògica. Sense ànim de lucre

 Accions:
 Intercanvis Juvenils
 Formació de Formadors
 Servei de Voluntariat Europeu
 Projecte Leonardo: Formació de Formadors en Circ Social

 Projecte Leonardo:
 Leo1: Definició de les competències del Formador en Circ 

Social. Acabat.
 Leo2: Definició dels continguts de la Formació de 

Formadors a nivell europeu. Amb presència d’Universitats. 
A punt d'iniciar-se.
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