INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS A L’ESCOLA PROFESSIONAL 2018
Dades personals de l’Alumne/a

Nom i Cognoms:
DNI / NIE o Passaport:
Núm. Targeta Sanitaria:
Data de naixement / edat :
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
- 2ª prova d’accés 8 de Setembre.
- Com t’has assabentat d’aquest cicle ?
- Indica breument la teva experiència en el món del Circ:

- Pateixes alguna malaltia o lesió rellevant per la pràctica d’activitats físiques ?

- T’interessa alguna tècnica de circ específica ?

Quina o Quines ?

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. En cas de lesió o accident serà
atès per l’Assistència Sanitària Pública.Quedo assabentat del pla d’actuació de l’organització i per
tant, amb la meva signatura allibero l’Associació de Circ Saltimbanqui de qualsevol responsabilitat
durant la durada dels Cursos.
Autoritzo a l'Associació de Circ Saltimbanqui a la incorporació de les meves dades personals a la
seva base de dades per tal que m'enviïn informació de les activitats de l'Escola d'acord amb la llei
orgànica 15/1999 de protecció de dades.
Autoritzo que l'Associació de Circ Saltimbanqui faci us de la meva imatge d'acord amb l'art. 18.1
de la constitució i regulat per la llei 5/1982.

Signatura de l’Alumne/a

En

el dia

de 2018
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CICLES FORMATIUS PROFESSIONALS DE CIRC SALTIMBANQUI 2018-20
Escola Professional
Un programa per totes aquelles persones entre 16 i 30 anys, que vulguin assumir
competències professionals per realitzar activitats de circ, per actuar en públic amb
números de circ, formar companyies de circ o treballar com artistes solistes. També per
aquells que tenen clar dedicar-se professionalment al circ o continuar amb la seva
formació. El cicle formatiu professional consta de més de 2000 h. impartides en un
programa de dos anys. La duració del curs serà de 9 mesos anuals, d'Octubre a Juny,
Dilluns, Dimecres i Divendres de 9h a 17h. Dimarts i Dijous de 9h a 15h.
Acrobàcia a terra i sobre aparells / Verticals / Equilibris acrobàtics / Col·locació corporal /
Tècniques aèries (Trapezi, Teles i Corda) / Malabars i manipulació / Dansa i moviment /
Equilibris sobre objectes / Tècniques d’expressió (Teatre i Clown).
Altres matèries: Monogràfics d'altres tècniques, seguretat, teoria i orientació laboral.
Pràctiques escèniques (No remunerades) en events circenses a l'escola i a l'exterior.
Diploma Certificat
El Centre de les Arts del Circ Saltimbanqui expedirà un Diploma Certificat que acredita la
formació realitzada, un cop finalitzat el Cicle Formatiu Professional i/o d’Especialitat.
Els cicles formatius professionals, no tenen efectes acadèmics, és una formació
professional no reglada, sense objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.
Preu Escola Professional de Circ 2018-20
Preu 1er Curs: 2.850 € / Preu 2on Curs: 2.850 € (abans del començament del curs)
Preu trimestral: 1.100 € (3 pagaments anuals, abans del final de cada trimestre)
Quota soci/a usuari/a Escola de Circ Saltimbanqui 50 € anual.
Inclou quota soci/a usuari/a, assegurança d'accidents, assesorament, sortides...
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Audicions - Proves d'Accès 2018
- 8 de Setembre de 9h a 17h.
Inscripcions obertes del 7 Juliol fins el 2 de Setembre.
Les proves d'accés consisteixen en; Classes guiades de cada tècnica, avaluació de força,
flexibilitat, coordinació i una entrevista personal a l'Escola de Circ Saltimbanqui.
Documentació a portar el dia de les proves d’accès:
- Inscripció original
- Fotocòpia del DNI / NIE o Passaport.
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària Espanyola / Europea / Assegurança Privada.
- 2 fotos carnet (en paper)
- Pagament de la taxa de la Prova d’Accés, 25 € en efectiu el mateix dia.
Altres: Roba còmoda o esportiva, ajustada al cos, aigua / esmorzar i menjar.
No portar rellotge, polseres, arracades, pírcings... o qualsevol tipus d’objecte metàl·lic.
Notificació de selecció i accés a l’Escola Professional.
- Proves 8 de Setembre - Notificació de selecció 12 de Setembre.
Despres de la comunicació d’accés a l’Escola Professional, l’alumne/a haura d’abonar la
totalitat de l’import del 1er Curs o del 1er Trimestre abans del 16 de Setembre. Rebreu
notificació de confirmació de l’Escola Professional de Circ Saltimbanqui.
Forma de pagament
Transferència bancaria al número de compte de Triodos Bank:
IBAN: ES18 14910001212120803222
En el concepte indicar el Curs, Nom i Cognoms de l’alumne/a.
L’Alumne/a:
amb DNI:
Es compromet a realitzar la formació i abonar les quotes del Cicle Formatiu Professional
2018-20 a l’Escola de Circ Saltimbanqui de Vilanova i la Geltrú.
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