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PROPOSTES DE
TALLERS DE

CIRC



DESCRIPCIÓ 
Proposta de formació artístico-

e s p o r t i v a , e n c a m i n a d a a 

l’aprenentatge de les tècniques del 

circ al mateix temps que l’educació 

en valors. 



OBJECTIUS 

Basats en la filosofia del Circ Social, els nostres objectius 
són que els i les participants: 

-Adquireixin les bases de les tècniques corporals i del circ 
com a eina d’expressió i comunicació. 

-Siguin capaços d’expressar les seves emocions, tenir 
curiositat, reconèixer la vergonya i expressar-se en públic. 

-Potenciïn la seva autoestima, es coneguin, es sorprenguin 
de si mateixos i aprenguin a visualitzar les potencialitats. 

-Desenvolupin la capacitat de demanar ajuda. Fomentar la 
col·laboració per erradicar la competitivitat. 

-Desenvolupin la participació, la capacitat creativa, de 
pressa de decisions i l’interès per aprendre. 



METODOLOGIA 
Proposem un espai de joc i experimentació a partir de les 
tècniques i objectes del circ. 
Fem servir aquestes eines per apropar-nos a cada persona, 
ajudant a conèixer i potenciar les seves habilitats, tant 
motrius com socials. 

Cada persona és un món i aprèn al seu ritme i necessitat. 
Acompanyem el procés personal de cada individu. És 
important aprendre les habilitats amb suavitat i afecte en 
cada pas del procés. 

El circ és comunitat, un espai per divertir-nos, compartir i 
cooperar. En totes les disciplines es pot jugar tant sol / a 
com per parelles, grups de tres o grups més grans. 



OBJECTIUS ESPECÍFICS  
DE CADA DISCIPLINA: 
ACROBÀCIA 
Que els participants experimentin amb les possibilitats motrius del seu cos. 
Que es sentin acompanyats en la identificació i superació de les seves pors. 

Algunes de les accions que es desenvolupen: saltar, correr, rodar, 4 
recolzamnets, equilibris sobre les mans i sobre diferents parts del cos, 
iniciació a la roda, ponts, piràmides. 
Xanques. 

ACROBÀCIA AÈRIA (Teles i Trapezi) 
Que els participants experimentin amb els girs, els pèndols, les inversions i 
la força de la gravetat. Que es sentin acompanyats en l’identificació i 
superació de les seves pors. 

Algunes de les accions que es desenvolupen: enfilar-se, lliscar, invertir-se, 
girar. 



CLOWN 
Que els participants descobreixin i experimentin amb les emocions i els 
sentiments. 

Algunes de les accions que es desenvolupen: actuar, ballar, crear un 
personatge, reviure emocions. 

MALABARS 
Que els participants coneguin els diferents objectes de malabars i 
experimentin amb les seves possibilitats segons la seva forma i el seu pes. 

Algunes de les accions que es desenvolupen: sostenir, llançar, bloquejar, 
equilibris amb els objectes, rodar. 
Malabars: Pilotes, Masses, Anelles, Mocadors, diabolos, hula hoops, banderes, 
plats xinesos, barrets, cordes i mes 



  

  

PROGRAMACIÓ CASALS:
A  més  de  les  tècniques  esmentades  anterioment  per  les  quals 
transitarem  al  llarg  de  tota  la  setmana  i  que  aprofundirem 
segons  les  capacitats  de  cada  participant,  realitzarem  treballs  de 
plàstica  enfocats  a  la  sensopercepció  i  a  l'enteniment  de  les 
tècniques del circ.
Així  com  també,  comptarem  amb  un  fil  conductor  setmanal  que 
guiarà  les  activitats  i  el  que  tindrà  un  resultat  final  que  po dran 
endur-se a casa
A més. possibilitat de fer una mostra al final de la setmana.

-Propostes:
1) Construcció de Masses malabars i aprofundiment d'aquesta

tècnica.

2) Creació del teu personatje, amb vestuari i maquillatge.

3) Construcció de Banderes malabars i aprofundiment d'aquesta
tècnica.






