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El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel  
 
 

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel ofereix una educació oberta a la innovació i a la creació 
per formar artistes de circ, intèrprets i/o creadors amb l’objectiu que siguin autònoms, 
responsables, curiosos i imaginatius afavorint el desenvolupament del seu talent creatiu. 

 
Promou valors fonamentals com la solidaritat, el respecte i l’escolta; fomentem la recerca de nous 
llenguatges creatius i la innovació tècnica. 

 
També promovem la mobilitat entre centres i estructures facilitant el contacte amb el món 
professional. 

 
Reivindiquem el reconeixement de la formació en Arts del Circ a nivell de ciutat i de país. 

 
Actualment som un centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
a impartir el Cicle de Grau Mitjà en Animació de Circ i el Cicle de Grau Superior en Arts del Circ. 

 
Disposem de professorat amb molta experiència i d’unes instal•lacions òptimes (1.000 metres 
quadrats en tres veles) per formar futurs artistes circenses, sent l’únic centre d’aquestes 
característiques a Catalunya. 

 
 
 
 
 

Fotografia: U
lls 
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El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Animació de Circ  
 

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà està configurat per 10 mòduls professionals; inclou matèries com 
col·locació i consciència corporal, dansa i moviment, tècniques d’expressió, acrobàcia a terra i 
sobre aparells, parada de mans, equilibris acrobàtics i tècniques aèries, posada en escena 
d’espectacles així com un mòdul específic corresponent a les hores de pràctiques externes a 
organitzacions del sector; en tant que cicle formatiu, també s’imparteix Formació i Orientació 
Laboral i Anglès. 

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Animació en circ consta de 2000 h, impartides en dos anys 
acadèmics. 

Té com a objectiu crear professionals per realitzar activitats d’animació en circ, poder actuar en 
públic amb números de circ (individuals o en companyia) i/o preparar les audicions a formació 
superior en Arts del Circ, sigui a Catalunya, sigui a altres escoles. 

 
Cada any oferim 24 places per entrar al 1r curs. 

 
 

Currículum Pedagògic 
 

 
Assignatures Hores 

 

Col·locació corporal, coneixement del cos, preparació física i entrenament 
  

264h 
 

Eines per a la creació. Dansa i Teatre 
  

264h 
 

Acrobàcia a terra 
  

264h 
 

Acrobàcia sobre aparells 
  

198h 
 

Parades de Mans 
  

165h 
 

Aprofundiment en les tècniques de circ (Optatives d’Itinerari): 

 Acrobàcia a terra 
 Acrobàcia sobre aparells 
 Parades de Mans 
 Equilibris acrobàtics 
 Equilibri sobre objectes 
 Tècniques aèries 
 Manipulació d’objectes 

L’alumnat ha de triar dues unitats formatives (165h x 2) i el centre n’ha d’oferir dues o més. 

  

 
 
 

330h 

 

Projecte i representació 
  

118h 
 

Formació i Orientació Laboral (FOL) 
  

66h 
 

Pràctiques en empreses, estudis o tallers 
  

100h 
 

Llengua estrangera (anglès) 
  

66h 
 

Lliure elecció 
  

165h 
 

TOTAL 
  

2000h 
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Audicions per accedir al CFGM 
Cicle formatiu Grau Mitjà en Animació de Circ 

 
Es realitzarà una selecció tècnica i artística en el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 
(c/Portlligat, 11-15, 08042 Barcelona) 

 

Dates: 

 1er Torn: - Presencial- entre el 20 i el 22 de juny 

 2n Torn: - Presencial- entre el 4 i el 6 de juliol 

 

CONTINGUTS: 
• Avaluació de les capacitats d’aprenentatge i d’escolta 
• Avaluació de les capacitats en preparació física general (força i flexibilitat) 
• Avaluació de les capacitats acrobàtiques futures 
• Avaluació de les capacitats artístiques i de comunicació escènica 
• Avaluació del potencial i de la motivació 

 
S’informarà de dia i hora assignats per a la realització de les audicions el mateix dia en que 
es farà pública la llista definitiva d’admeses a cada torn. 
 
Audicions:  
 
Es faran en dos dies: 
 
Primer dia: en dos grups, un de matí i un de tarda 

 
TAULA DE CONCIÈNCIA CORPORAL 

JOC TEATRAL - 1min. de presentació preparada per cada candidata i 1min. 
d’improvisació amb pautes 

DANSA - 30seg. de coreografia preparada per cada candidata i 1min. d’improvisació      amb 
pautes 

VERTICALS – Escalfament i flexibilitat. Pujada normal, agrupada i cames obertes , 1 

vertical lliure 

ACROBACIA – Escalfament i força. Tombarella endavant i enrere, vertical a 45º i al límit, 
roda dos costats, 2   salts lliures 
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Segon dia, per a les aspirants seleccionades el primer dia 

 
Prova col·lectiva de teatre 
Prova col·lectiva de dansa 
Prova col·lectiva de creació 
 
Requisits per a accedir al CFGM en Animació en Circ       
  
 

Per a accedir a les audicions al cicle formatiu cal un dels estudis següents: 
 

 títol d'Educació Secundària Obligatòria (GESO), 
 o superar la part comuna de la prova d'accés als cicles de grau Mitjà d’arts 

plàstiques i disseny o, en cas d’haver cursat els estudis a l’estranger, iniciar el tràmit 
d’homologació (consultar Requisits acadèmics a la Fitxa d’Inscripció). 

 
- Las persones aspirants hauran de disposar d’una cobertura mèdica pròpia per el cas 

d’accident, en previsió de possibles imprevistos durant les proves. 
 

- Las persones aspirants han de portar l’original del DNI, passaport o NIE durant les 
proves. 

 
 

 DOSSIER  
Per a poder ser acceptat el dossier, el candidat haurà d’entregar a la secretaria del centre, 
via electrònica o per correu ordinari, com a molt tard el 3 de juny (1r torn) o el 15 de juny (2n 
torn), la documentació següent: 

 
 Fitxa d’inscripció (la carta de motivació haurà de ser d’una pàgina com a mínim) 

Vídeo orientatiu de la condició física de l’aspirant (enllaç via Youtube) amb la següent 
informació. Força: salt de longitud, abdominals en 30 segons (agrupats o carpes), 30 segons 
de planxes en cada posició (laterals 15 seg), flexions en 30 segons i 100 salts a la corda). 
Flexibilitat: Pont, espagat frontal i dos laterals, sapo, posició d’squat i espatlles (Exemple aqui) 

 Fotocòpia del DNI o passaport 
 Fotocòpia de la Targeta Sanitària 

(European Health Card en cas de candidats comunitaris; extracomunitaris consultar) 
 Fotocòpia del número de la Seguretat Social espanyola (en cas de no tenir-lo, 

consultar) 
 1 foto carnet (o foto carnet digital) 

 Estudis: 

o Fotocòpia del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria, 

o o fotocòpia del resguard d’estar a l’espera d’obtenir-lo 

o o fotocòpia de la superació de la prova comuna d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà 

o En cas d’haver estudiat a l’estranger, posar-se en contacte
amb   secretaria@escolacircrr.com  

 
 

mailto:secretaria@escolacircrr.com
http://www.escolacircrr.com/
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https://youtu.be/JWOzvGbuBqM
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 Comprovant de pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50€) 
 
 

 

 

Dates i Terminis Audicions Presencials 2022  
 

Candidats 1r torn  
 

3 de juny Data límit per entregar la fitxa i la documentació 
8 de juny Publicació llista provisional admeses a les audicions 
del 9 a l’13 de juny Aclariments o reclamacions 
15 de juny Publicació llista definitiva admeses a les audicions 
Entre el 20 i el 22 de juny Audicions presencials 

 
 

Candidats 2n torn  
 

15 de juny Data límit per entregar la fitxa i la documentació 
22 de juny Publicació llista provisional admeses a les audicions 
del 23 al 27 de juny Aclariments o reclamacions 
28 de juny Publicació llista definitiva admeses a les audicions 
Entre el 4 i el 6 de juliol Audicions presencials 

 
 
  

*Titular: AC Rogelio Rivel 
IBAN: ES37 2100 1048 3602 0003 8026 

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

mailto:secretaria@escolacircrr.com
http://www.escolacircrr.com/


6 

CAC Rogelio Rivel - C/Portlligat 11-15 08042 Barcelona - Tel. 0034(0)933.506.165 - secretaria@escolacircrr.com - www.escolacircrr.com 
CIF: G-62.190.970 – Registre de Centres del Dept. d’Ensenyament núm. 08075013 

 

 

 

Inscripció i matrícula  
 

El dia 11 de juliol es publicarà la llista provisional dels admesos al web del centre. Entre el 12 
i el 15 de juliol es podran presentar al·legacions. 

 
El dia 18 de juliol es publicarà al web del centre la llista de d’admeses a web del centre. 

 La matrícula es realitzarà del 18 al 22 de juliol. 

La matrícula es formalitzà amb l’entrega (en persona o per correu electrònic) del comprovant 
de  pagament de la reserva de plaça: 750€. Els diners de la reserva només es retornaran en 
cas que es pugui substituir al candidat i sempre i quan s'avisi abans del 22 de juliol. 

 
 

Preu i pagament  
 

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és un projecte gestionat per una associació sense 
ànim de lucre. 

El cost d'un curs acadèmic del cicle formatiu és d'uns 8000€. Gràcies als recursos propis i a 
les subvencions que rebem per part de diferents administracions públiques, bequem als 
alumnes per la diferència de preu. Actualment no estem en condicions d’especificar el preu 
del curs, però estimem que costarà uns 3500€ per curs. 

El pressupost del cicle formatiu està calculat segons les places que oferim. 
 

És per això que: 

- La reserva de plaça només es retornarà en cas que puguem substituir al 
candidat sempre i quan s'avisi abans del 22 de juliol. 

- La matrícula només es retornarà, en la seva part proporcional, en cas que es 
produeixi una lesió que no permeti la continuïtat dels estudis de l'alumne. 

 

    El pagament de la totalitat del curs, que estimem serà de 2750€, haurà de realitzar-se en el 
mes de setembre abans de l’inici de les classes 

 

Calendari i horari           

L'inici del cicle està previst a mitjans de setembre. 

L’horari lectiu és de dilluns a divendres, de 9:00 a 18:00, amb excepcions. 
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