
 

 
 

CURS 2013- 2014 
 

Calendari de cursos regular 
 
● 1 d’octubre de 2013: inici de les classes  
● Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014: vacances de Nadal 
● Del 12 al 21 d'abril de 2013: vacances de Setmana Santa 
● 1 de maig de 2013: dijous festiu 
● 31 de maig de 2013: acaben les classes d’hivern 
● 1 de juny de 2013 (data aproximada): Mostra de final de curs  
   dels alumnes de l’escola de circ 
                                       
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
10:00   ACRO Adults 

10h-12h 
  

12:00      
14:00      
16:00  

 
 

    

Infantil 
17:00-18:30 
17:30-19:00 

ACRO 
Adults 
17h-19h 

TRAPE 
Adults 
17h-19h 

Infantil* 
17:30-19:00 18:00   

Infantil  
18:30-20:00 ACRO 

Adults 
19-21 

TRAPE 
Adults 
19-21 

TRAPE* 
Adults 
19-21 20:00    

 
COMBINATS acrobàcia de terra i equilibris acrobàtics.  
A partir de 14 anys.  
Horaris: Dimecres de 10:00h-12:00h, de 17:00h-19:00h i de 19:00h- 21:00h 
 
AERIS (Trapezi i/o Teles)   
A partir de 14 anys 
Horaris: Dimecres de 17:00h-19:00h i de 19h a 21h, Dijous 19h-21h* (aquest 
grup “reserva” només s’obrirà en cas que s’omplin els altres dos grups)  
 
ESCOLA INFANTIL MULTIDISCIPLINAR (Acrobàcia, equilibris acrobàtics, 
clown, malabars, trapezi, equilibris sobre objectes...) 
Adreçada a infants d’entre 6 i 13 anys 
Horaris: Dimarts de 17:00h-18:30h, 17:30-19:00 i de 18:30 a 20:00 i dijous de 
17:30h-19:00h* (aquest grup “reserva” només s’obrirà en cas que s’omplin els altres dos grups) 
 
- En tots els cursos de l’escola, s’adequarà la dificultat a les capacitats dels 
alumnes 
- Cal un mínim d’inscrits per poder fer els curs. Els grups s’anul·laran si 
aquest no és suficient 
- Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció 



 

 
 
 
Preus i condicions de pagament dels cursos regulars - Nous descomptes!  
Escolliu la tarifa que més s’escaigui a les vostres necessitats: 
 
- Sessió única*  
Una sessió adults: 18€ 
Bonus per 10 sessions adults (a gastar al llarg del curs): 165€ 
*Aquesta modalitat de pagament no garanteix plaça a un grup concret sense 
previ avís. Cal comunicar l’assistència amb antelació.   
 
- Pagament mensual adults: 58€/mes. Equival a 4 sessions en un màxim de 
quatre setmanes consecutives. Només s’accepten pagaments mensuals 
mitjançant domiciliació bancària.  
La quota mensual NO és fraccionable. En cas de fer “fraccions de mesos” 
s’aplicarà la tarifa de “sessió única” 
En cas de donar-se de baixa de l’escola cal comunicar-ho amb antelació, sinó 
es cobrarà el mes sencer sense dret de devolució 
 
- Pagament en dos terminis adults (1 d’octubre i 1 de febrer): 200€/4 mesos  
 
- Pagament únic adults (1 d’octubre): 370€/8 mesos 
 
- Pagament mensual infants: 35€/mes 
 
- Pagament en dos terminis infants (1 d’octubre i 1 de febrer): 130€/4 mesos 
 
- Pagament únic infants (1 d’octubre): 240€/8 mesos 
 
 

-En tots els casos cal afegir 20€ en concepte de matrícula. Excepte tots els 
que us inscriviu abans del 6 de setembre que tindreu la matrícula gratuïta 
-En tots els casos, el pagament es farà efectiu per avançat i només es 
retornarà en cas d’anul·lació del curs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Nous avantatges pels alumnes: 
 
- Invita a una amistat: Els alumnes compteu amb una invitació per venir 
acompanyats amb qui desitgeu a una classe durant el curs 2013-2014 
- Descompte del 20% als alumnes que us inscriviu a més d’un curs 
simultàniament 
- Porta oberta al Circoloqui mensual 
  
 
Altres activitats a La Circoteca: 
 
- Circ en família –Un diumenge al mes al matí 
- Circoloqui – Un dimecres al mes al vespre, després de les classes 
Espai informal de trobada entre amants del Circ en general: Projeccions de 
vídeo, artistes convidats, tertúlia, mostres, intercanvi de trucs, investigació i 
molt més. La programació d’aquest espai d’intercanvi i creació està obert a les 
vostres propostes, exposeu-nos-les! 
- Cursos intensius de Clown.  
Properament: -TALLER D’IMPROVISACIÓ APLICADA AL PALLASSO amb Ale  
  Risorio (24 i 25 d’agost 2013) 

-CURS DE PALLASSO (Nivell inicial i mig) amb Jesús Jara (12 i 
13 d’octubre de 2013) 

-Classes particulars (individuals, de parelles o trios) – diferents disciplines - 
informeu-vos 
 
Per més informació, seguiu-nos a www.facebook.com/lacircoteca 
 
 
Inscripcions 
 
Per inscriure-us cal: 
 -Emplenar el full d’inscripció i enviar-nos-el per correu electrònic a 
circoteca@passabarret.com  
 -Fer un pagament de 20€ al núm de compte: 2100 6057 53 02 
00013224. Cal que feu constar el nom complert de l’inscrit alhora de fer l’ingrés. 
Aquest import anirà a compte de la matrícula o del primer pagament del curs/os 
pels que n’esteu absents. En cas de renunciar el curs no es retornarà. 
   
Són imprescindibles les dues accions per tal que se us reservi la plaça 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Normes d’ús de La Circoteca 
 
● No és permès menjar o beure (només aigua) als vestidors ni a la zona 
d’entrenament  
 
● A La Circoteca no es pot fumar  
 
● No llanceu papers fora de les papereres  
 
● Cia Passabarret no es responsabilitzarà dels objectes dipositats als vestidors. 
Es recomana l’ús dels armariets, els quals s’han de deixar lliures i amb les 
claus al pany, una vegada finalitzada l’activitat 
 
● Cuideu el material. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació o al 
material tècnic per mal ús de l’usuari comportarà la seva reposició 
 
● No és permesa la presència a les classes de persones que no participin en 
l’activitat sense una autorització expressa 
 
● Es prega puntualitat a les sessions 
 
● Es prega que en cas d’absència a alguna de les classes es comuniqui amb 
anterioritat per facilitar la coordinació de l’espai i els grups. De la mateixa 
manera, Cia Passabarret comunicarà qualsevol modificació o alteració puntual 
o definitiva dels horaris 
 
● Cal utilitzar la roba esportiva adequada a l’activitat. El calçat haurà de ser de 
sola llisa i que no marqui el terra, i, si és possible d’ús exclusiu per a la 
instal·lació 
 
● Cal portar tovallola per col·locar sobre els tatamis  
 
● Us aconsellem que us hidrateu durant les sessions bevent sovint petites  
quantitats d’aigua que podeu portar en ampolles de plàstic o d’alumini 
 
● Un cop finalitzada cada sessió, cal retornar el material usat  al lloc 
corresponent 
 
● Si utilitzeu vestuaris i dutxes, feu un ús correcte de l’aigua, és un bé escàs. I, 
en acabar, cal deixar-los nets i amb els llums tancats, com suposem els haureu 
trobat 
 
● Cia Passabarret declina qualsevol responsabilitat pels accidents i perjudicis 
que pugui ocasionar als usuaris l’incompliment de les normes anteriors o el mal 
ús de la instal·lació.  

 


