La Central del Circ obre una convocatòria per la configuració d’una borsa de formadors/es de circ per al
projecte de Caixa d’Eines del programa de Pla de Barris i altres projectes vinculats a la formació.

BORSA DE FORMADORS I FORMADORES
La Central del Circ és una fàbrica de creació de circ dedicada a l’entrenament, assaig, creació, investigació
i formació continuada dels i les professionals del circ ubicada al Parc del Fòrum de Barcelona.
Gestionada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, forma part de la xarxa de Fàbriques de
Creació de l’Ajuntament de Barcelona i rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
El Pla de Barris és una iniciativa municipal de millora de les condicions de vida als barris de la ciutat de
Barcelona que té, com a principal objectiu, reduir les desigualtats socials i territorials, tot impulsant l’accés
a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la ciutadania.
Caixa d’Eines és un projecte dins del Pla de Barris que pretén utilitzar les arts escèniques (música, teatre,
circ, dansa, audiovisual…) com una eina socioeducativa i de desenvolupament de nens/es i joves. L’objectiu
és afavorir, a partir dels tallers artístics de diferents disciplines, el treball amb l’alumnat de competències
socioculturals, afectives, relacionals, comunicatives i la transmissió de valors positius com la cooperació,
la solidaritat, el compromís amb la comunitat i el seu entorn. En el cas de La Central del Circ aquest
projecte se centra als barris de Besòs/Maresme i Verneda/La Pau.
Les formadores i formadors de Caixa d’Eines seran els/les encarregats/des de fer les formacions de circ
als centres educatius tant de primària com de secundària. En ells es demanarà que els/les professionals
posin al centre de les seves accions la creació, entenent el circ com una disciplina artística amb la que
joves i infants trobin canals d’expressió i de relació amb el món.

Tasques:
•
•
•
•
•
•

Desenvolupament de les activitats i accions de circ als centres educatius de primària i secundària;
Disseny de les activitats d’acord amb els objectius definits del projecte;
Preparació i cura dels materials de circ dels diferents centres;
Coordinació amb altres formadors/es del mateix projecte;
Assistència a les reunions preparatòries (centres docents, equip de formadors, coordinacions amb
La Central, etc.);
Seguiment i avaluació de les activitats.

Experiència imprescindible:
•
•
•
•
•
•

Ser artista de circ;
Experiència en formació de circ;
Experiència en circ social i/o creació comunitària;
Haver treballat amb infància i joventut;
Haver treballat amb equips de formadors i formadores de circ;
Es valorarà que s’hagi tingut experiència prèvia de treball en centres educatius.
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Coneixements:
•
•
•
•
•

Formació com a formador/a de circ;
Pedagogia i altres formacions complementàries seran ben valorades;
Coneixement del territori i el projecte de La Central del Circ serà ben valorat;
Formació relacionada amb comunicació no-violenta, equitat de gènere, antiracisme, diversitat, etc.
serà ben valorada;
Estudis artístics o experiència en el sector seran ben valorats.

Es busca que les persones candidates tinguin:
•
•
•
•
•
•

Capacitat per aterrar els objectius marcats a les activitats;
Capacitat per treballar en equip;
Capacitat d’escolta i resolució de conflictes;
Motivació per l’ensenyament artístic;
Iniciativa i autonomia;
Certificat negatiu del Registre Central dels Delinqüents Sexuals;

Què s’ofereix:
•
•
•
•
•

Contracte d’obra i servei;
Horari a definir en funció de les necessitats del projecte i les disponibilitats de cada candidat/a;
Nombre d’hores setmanals: a definir segons necessitats;
De dilluns a divendres, preferentment matins i amb disponibilitat per modificar horaris en funció
de les activitats;
El preu hora variarà en funció de les tasques. Hi haurà un preu per a coordinacions
(aproximadament 16 euros bruts/hora) i un preu de formació de l’aula (aproximadament 28,5
euros bruts/hora). El preu/hora està en funció de l’estipulat per Pla de Barris en el conveni signat
amb La Central del Circ.

Funcionament de la borsa:
Les persones candidates passaran a formar part d’una borsa de formadors/es. En una primera fase se
seleccionaran 10 persones que conformaran la borsa. En funció de les necessitats del projecte, s’anirà
ampliant la borsa amb les candidatures arribades i es faran les entrevistes corresponents.
L’atorgació de les places anirà en funció dels mèrits, l’entrevista i la disponibilitat d’horaris de la persona
candidata.
S’informarà a totes les candidatures si han entrat a la primera fase o queden formant part de la borsa per
a una ampliació o segona fase.

Com participar del procés de selecció:
Les persones candidates han d’omplir aquest formulari abans del 18 d’octubre de 2020.
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