
   

 

TALLER DE CIRC – INICIACIÓ A L’ACROBÀCIA 
 

Amb motiu de la representació de l’espectacle de circ ESENCIAL de la companyia Vaivén 

Circo al Palau de Congressos d’Eivissa a Santa Eulària el dia 11 de desembre de 2021 a les 19 

h, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu organitza un taller d’iniciació a l’acrobàcia impartit 

per Miguel Ángel Moreno, “Bolo” i altres membres de la companyia, que són professors de 

l’Escola de Circ de Granada. 
 

TALLER Iniciació a l’acrobàcia 

LLOC  Palau de Congressos d’Eivissa 

  C/ del Dr. Camacho, 9 (Santa Eulària) 

DATA  11 de desembre de 2021 

HORARI 16.30 a 18.30 h 

PREU  Gratuït  

GRUPS SIMULTANIS 

GRUP 1 De 8 a 14 anys 

GRUP 2 A partir de 15 anys 

NIVELL  Iniciació (no és necessari tenir experiència prèvia en disciplines circenses).  

DESCRIPCIÓ 

Quines són les passes per aprendre acrobàcia? Individual o en grup? Parlarem de tot això 

mentre desenvolupam exercicis motrius per aprendre acrobàcia. Aprendrem de forma 

individual quin pot ser el nostre camí i com assolir l’excel·lència. Aprendrem exercicis de 

verticals i acrobàcia de sòl per poder entrenar nosaltres mateixos. Treballarem des de cada 

persona per aconseguir entendre el camí que hem d’explorar cada u per contar o expressar 

el que volem. No som iguals i per tant no hem de treballar en la mateixa direcció sinó 

potenciar les habilitats i qualitats de cada u. 
 

 

INSCRIPCIONS 

Per inscriure’s al taller s’haurà d’emplenar el full d’inscripció i enviar-lo per correu electrònic 

a cultura@santaeularia.com juntament amb còpia del DNI o NIE.  

Si la persona inscrita és menor de 18 anys s’haurà d’adjuntar també l’autorització parental. 

Fins al dia 10 de desembre a les 15 h. 

 

PLACES LIMITADES 

Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció donant prioritat a les persones 

empadronades al municipi de Santa Eulària des Riu. 

 

MÉS INFORMACIÓ:  629 557 885 cultura@santaeularia.com  

mailto:cultura@santaeularia.com
mailto:cultura@santaeularia.com


   

 

TALLER D’ACROBÀCIA -  FULL D’INSCRIPCIÓ  
 

Grup al qual us inscriviu (marcau amb una creu): 

__ Grup 1 - De 8 a 14 anys  

__ Grup 2 - A partir de 15 anys 

 

• Nom i llinatges: _____________________________________________________________________ 

• DNI/NIE: ________________________   Data de naixement:______________________________ 

• Adreça: _____________________________________________________________________________ 

• Població i municipi: _________________________________________________________________ 

• Telèfon 1: ________________________  Telèfon 2: _______________________________________ 

• Email: _______________________________________________________________________________ 

• *Nom de pare/mare/tutor/a i telèfon: _______________________________________ 

*Només en el cas que la persona inscrita sigui menor de 18 anys 

*També haureu d’emplenar l’autorització que trobareu a continuació 

 

Signatura de la persona inscrita  Signatura de pare/mare/tutor/tutora  
 

  

 

 

 

 

    

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A AQUESTA INSCRIPCIÓ 

- Persones inscrites majors de 18 anys: còpia del DNI/NIE 

- Persones inscrites menors de 18 anys: 

        - Còpia del DNI de la persona inscrita i de pare/mare/tutor/a  

        - Autorització signada per pare/mare/tutor/a 

 
 

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió de la seua participació en el taller INICIACIÓ A 

L’ACROBÀCIA el dia 11 de novembre de 2021. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les 

disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del 

tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a 

les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, i la limitació del seu tractament davant 

la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-

se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 



   

 

 

AUTORITZACIÓ A COMPLIMENTAR PER PARE, MARE O TUTOR/A  

 

Sr./Sra._______________________________________________________________________________ 

 

amb DNI/NIE ____________________ en la meua condició de pare/mare/tutor/tutora de  

 

______________________________________________________________________________________. 

 

AUTORITZ: 

 

1. El meu fill/a a participar en el taller “Iniciació a l’acrobàcia” el dia 11 de novembre de 

2021 al Palau de Congressos. 

 

2. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, directament o a través de la companyia 

executora de l’activitat, a realitzar fotografies i/o gravacions de les persones participants 

durant el taller, en les quals pot aparèixer el meu fill/a, per elaborar la memòria i fer difusió 

de l’activitat. 

 

 

………………………….,  …… de ………………….. de 20…. 

 

 

Signatura  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió de la seua participació en el taller INICIACIÓ A 

L’ACROBÀCIA el dia 11 de novembre de 2021. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les 

disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del 

tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a 

les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, i la limitació del seu tractament davant 

la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-

se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.  


