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VA  DE CIRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció  
 
 Va de circ es un projecte  educatiu a través del Circ, impulsat pels 
educadors de Serveis Socials, és un projecte d’atenció integral a nois i noies 
joves que els ofereix un acompanyament educatiu en els diferents àmbits 
de la seva vida, fent-los suport en les dificultats i potenciant les seves 
capacitats. El circ és l’eina que s’utilitza per treballar amb els i les joves 
aspectes com el compromís, el treball en equip i la responsabilitat, amb 
l’objectiu que aquest treball reverteixi en els diferents àmbits de les seves 
vides (personal, formatiu, laboral, de salut, etc.). Les trobades setmanals 
permeten fer un seguiment acurat de la situació i procés de cada jove 
participant i acompanyar-lo en aquells aspectes que ho requereixin (suport 
en gestions de matrícula escolar, de documentació, de cerca d’informació i 
recursos, suport emocional en conflictes personals i/o familiars, etc.). 

Així doncs, el projecte no es restringeix únicament a l’activitat de circ sinó 
que té un abast molt més ampli. 
 
Així, el circ com a eix transversal esta present en el projecte formatiu VA 
DE CIRC. També realitzarà a més mostres puntuals, en relació amb 
diferents esdeveniments i entitats del barri i de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest sentit, es concep el circ des del seu potencial transformador, 
com a eina educativa i no només des de la finalitat artística. Practicar el 
circ o participar en accions com aquestes pot tenir, per a aquests 
col·lectius, beneficis a nivell físic, psicològic i relacional. 
 
 Aquesta formació permet la continuïtat dels projectes educatius 
mantenint una qualitat formativa adequada, en què es continua treballant 
en la línia de transformació de la persona i educació en valors a través del 
circ com a disciplina artística. 
 
El projecte Va de Circ es un veritable lloc de participació. És a dir, espai de 
convivència i de treball horitzontal. El fet de aprendre i practicar el circ 
amb les metodologies i proposta educativa implica parlar de: suport 
mutu, solidaritat, autonomia, creativitat, capacitat de superació... 
aspectes i valors que van més enllà de la formació artística i que abracen 
la formació com a persona.  
 
Aquesta activitat vol oferir una proposta lúdica-educativa d’activitat física i 
artística que té com a finalitat la descoberta de les tècniques de circ a través 
del joc. 
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Aquest taller suposa aprofundir en les possibilitats i potencialitats que 
ofereix el món del circ com a elements transformadors de la realitat i de 
millora de la qualitat de vida de tot tipus de ciutadans i col·lectius.  

 
Sempre es treballa amb uns paràmetres de qualitat i rigor que caracteritzen 
la feina desenvolupada per els formadors de circ, on s’adapten els exercicis 
a les necessitats educatives individuals. 

 
Els professors de circ, a través del joc, generen un espai de confiança i 
seguretat on a través de l’aprenentatge de tècniques de circ es treballen 
capacitats com l’esforç, el treball en equip, la superació o l’autoestima. 
 
 
MARC PEDAGÒGIC 
 
En una proposta pedagògica en circ social s'aconsegueix estimular la 
creativitat i promoure les aptituds socials del participant. En un circ en 
què els mateixos nens o joves participen, resulta ser una oferta íntegra en 
la qual es poden millorar i desenvolupar les seves facultats relatives a la 
representació i presentació; l'habilitat, coordinació motriu i motricitat; la 
creativitat i fantasia, i la cooperació i comunicació. 
 
És Juan Pablo Bonetti1 (2009) qui planteja diferents àmbits de treball en 
relació amb la proposta pedagògica en circ o en altres disciplines 
artístiques: 

• El cos i el joc com a suport metodològic i pedagògic 

• La mostra del producte circ (actuació) com a argument carregat 
de simbolisme, mentre permet a l'adolescent sortir del lloc 

                                                 
1 BONETTI, J. P.: (2009); Apuntes pedagógicos sobre una experiencia de circo; Revista de l’Ateneu Popular 9 Barris, 

núm. 114. 

quotidià (el barri i les mirades) per ocupar un altre diferent 
(l'escenari). 

• L'experiència, fer com a forma d'adquirir coneixement, tan 
important com l'acadèmic. 

 
 
L'accent d'aquest tipus de circs es troba en els reptes artístics, en els quals 
tant nois com noies s'han provat per igual. Reaccionen entre ells a l'hora 
de cooperar i prestar ajuda i han d'interaccionar per portar conjuntament 
a bon port l'espectacle. 
 
L'entrenament conjunt reforça l'empatia i la cooperació dins del grup, 
alhora que mostra als participants que a través del treball en equip es pot 
crear més que mitjançant una successió d'activitats individuals.  
 
L'entrenament i la preparació per a un espectacle de circ fomenta una 
atmosfera de responsabilitat compartida. La preparació i la presentació 
del que s’ha après fan, a més, que s'entengui la finalitat de l'organització i 
la disciplina. S'experimenta el sentit de la planificació i preparació, la visió 
en conjunt i la distribució de tasques i, d'aquesta manera, s'aprèn 
intuïtivament. 
 
Amb l'experiència se supera la por escènica i la falta de seguretat en si 
mateix actuant davant del públic. Els nois i les noies guanyen confiança en 
les seves pròpies facultats i valor per a presentar. 
 
Mitjançant l'entrenament, l'elaboració i la representació dels números de 
circ s'entrena l'habilitat i la mobilitat, es transmet esperit d'equip i es 
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desenvolupa el valor i la capacitat per presentar. Finalment, en sortir a la 
pista per actuar es fomenta i es reforça, a través de la preparació, 
l'autoestima i la confiança en les possibilitats d'un mateix. 
 
Treballar la diversitat 
Precisament per a joves d'origen estranger el circ és una possibilitat 
manifesta de trobar una plataforma més enllà de les barreres conegudes, 
d'elevar la seva autoestima i mostrar la projecció d'ells mateixos, de 
moure i remodelar les jerarquies socials que els envolten en la ment dels 
seus companys de classe, dels seus professors i fins i tot del seu propis 
pares. 
 
És veritat que hi ha modalitats del circ que semblen específiques d'un 
sexe determinat, però en general solen barrejar bé nois i noies de forma 
espontània. El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes 
d'acotació en funció de l'edat o del desenvolupament corresponent de 
l'adolescència es presenta en major mesura a l'hora d'elaborar números 
de circ.  
 
D'una banda, el contacte corporal és inevitable en la majoria de les 
modalitats acrobàtiques per dur a terme el número. D'altra banda, és 
necessari comunicar-se i cooperar perquè l'espectacle funcioni. 
 
Treballar amb el cos i el joc 
Els adolescents viuen el vertigen, s'expressen a través de la seva energia 
corporal i adquireixen coneixement. Els sabers que se centren en 
l'habilitat corporal tenen a veure amb el medi en què l'adolescent juga.  
Són pròpies del medi rural enfilar-se als arbres i ferros, l'equilibri en 
fustes; el maneig de l'skate, patins o altres joguines més noves es 
desenvolupa a les ciutats. Totes elles poden ser incloses com a habilitats 

circenses. A més s'expressen a través d'altres llenguatges com el rítmic 
musical, tambors i balls amb coreografies, batucada, cercaviles... 
 
Hem de tenir present que el joc ocupa un lloc preferencial tant en la seva 
dimensió llibertària com en la integradora. Per a això es realitza un 
discerniment de les activitats que es proposen. Promoure els que 
integren, els que millorin el coneixement personal i grupal, els que 
alliberen, els que fomenten la creació individual i col·lectiva per sobre dels 
que promouen la competència o l'eliminació. 
 
La destresa corporal concebuda com un joc. Jugar amb els materials 
(circenses tradicionals i els quotidians), jugar amb el cos propi i el dels 
altres, jugar al fet teatral, nodrint-se de l'acció quotidiana i la farsa, entre 
altres eines. 
 
Generar nous escenaris 
En relació amb l’ambient comunitari i social visualitzem que la creació de 
l'espectacle circense permet que adolescents i nens ocupin un lloc 
(l’escenari) diferent del quotidià. Això habilita una mirada diferent de 
l'adult, del barri cap a l'adolescent. D'altra banda, l'actuació: rep 
l'aplaudiment, desperta admiració, ocupa diferents llocs de la ciutat 
(itinerant) promovent la millora de l'autoestima i el vincle amb altres 
realitats. L'experiència, fer com a forma d'adquirir coneixement. Fer és 
vivència que s’incorpora, que exigeix als sentits, a la reflexió i genera 
aprenentatges (molts d'inesborrables). Fer com un joc, el cos com a lloc, 
tots dos com a font de coneixement. 
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Marcelo Perez2 (2008), a la seva tesi sobre circ social planteja la 
potencialitat del circ social com a element preventiu i d’apoderament. Així 
trobem que el circ social i altres disciplines artístiques són una eina ideal 
per treballar en el temps de lleure a l’espai públic (parcs, places i carrers) 
per tal que els infants i joves puguin desenvolupar habilitats que generin 
factors preventius tant a nivell individual com grupal. 
 
És als carrers i places del barri on els infants i els adolescents tenen les 
seves primeres pràctiques socials. La manera com es visquin aquests 
espais, els mètodes de comunicació establerts, els valors comuns sobre 
els quals estan construïts compondran un sistema de vinculació de la 
persona amb la seva comunitat o un altre. La visió que els infants i els 
joves tinguin del seu entorn guiarà la seva forma de comportar-se i de 
relacionar-se amb aquest entorn. 
 
Per tant, l’espai públic es converteix en un àmbit importantíssim per 
fomentar la convivència de la comunitat ja que la utilització del circ social 
i altres arts de carrer genera canvis en la forma d’utilitzar i reconèixer 
l’espai públic, fent que l’infant, el jove i la resta de veïns s’apropiïn de 
l’espai, fent malabars o pujats a la bola d’equilibris, com a membres de la 
comunitat que han de vetllar per la seva bona utilització i el seu 
manteniment. 
  
Portar el circ a places i carrers on passen el temps infants i joves és una 
forma de treball molt potent que genera un espai acollidor, compromès i 
participatiu. És un treball educatiu i de transformació social a través de 
l’art que provoca que l’espai públic es converteixi en un lloc d’inclusió, de 

                                                 
2 PÉREZ DAZA, M. A. (2008); El circo social; como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de 

conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del 

respecte, de diàleg i de visualització social dels seus participants com a 
membres de la comunitat. 
 
El circ social ocupa l’espai públic i convida a conèixer aquest art a les 
persones que utilitzen l’espai de manera habitual i als que només ho fan 
de passada, això provoca que aquests espais estigmatitzats o degenerats 
es converteixen en espais de creació i goig artístic comunitari. 
 
Possibilitar relacions, consciència i lectura del món 
La proposta de circ té un abast sociocultural i educatiu transcendent i en 
promoure la participació d'adolescents i joves potenciant la seva inclusió, 
adquireix una profunda dimensió política. Es generen espais de 
convivència social interrelacionant els diferents elements, projectes, 
entitats i agents de la comunitat.  
 
Per tant, la proposta es treballa: 

• Relacionant la realitat social amb conceptes d’identitat, cultura i 
gènere 

• Relacionant la realitat econòmica amb conceptes com la 
precarietat laboral i el sistema econòmic. 

• Relacionant la realitat política amb conceptes d’immigració, 
l’habitatge o la participació o democràcia directa. 

 
A través del circ l’alumne es posiciona coma a actor protagonista 
modificant la seva autopercepció i positivant la relació que estableix amb 
la comunitat. 
 
 

programa Previene-Conace de circo social de la comuna de Maipú.; Universidad de Santo Tomás, Escuela de 

Psicología, Santiago de Chile. 
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ELS VALORS 
 
Els valors són realitats dinàmiques relaciones amb l’entramat cultural en 
el qual es donen, i sempre expressen la interacció entre els individus, els 
grups i les institucions socials en un moment donat i en una societat 
concreta. 
 
Els valors són eines que permeten a la persona conviure en societat i 
enfrontar-se a diferents situacions i li donen capacitat per assimilar els 
canvis i buscar solucions adequades als problemes que s’enfronten al llarg 
de la seva vida. 
 
El valor és un objectiu que ens proposem en l’educació i que parteix de la 
idea que tenim de la persona i la societat. És la convicció raonada que 
alguna cosa és bona o dolenta per arribar a una societat ideal. 
 
El projecte de Circ social es proposa educar en valors a través de les arts 
circenses i les arts de carrer. A continuació es mostren alguns dels valors 
que conformen el projecte pedagògic. 
 
Solidaritat 
El fet d'ésser solidari amb altres, de compartir-ne les idees, els propòsits i 
les responsabilitats. La relació de fraternitat, de companyonia, d’ajuda 
mútua, que lliga els diversos membres d'una comunitat, col·lectivitat, en 
el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d'uns 
interessos comuns. 
 
 
 
 
 

Companyonia 
L’harmonia, el bon fer i bon ser entre companys. L’ajuda mútua. 
L'intercanvi recíproc i voluntari de recursos, habilitats i serveis per un 
benefici comú. 
 
Superació 
Anar més enllà, vèncer límits a través de l’esforç i la constància. 
Esforç: Desplegar la força física o moral per vèncer una resistència o 
aconseguir quelcom vencent dificultats. 
Constància: Capacitat de no deixar de ser un mateix. Ser ferm i 
perseverant. 
 
Cooperació 
És l’acció concertada entre els membres d'un grup social amb capacitats 
complementàries per a la consecució d'un fi comú, amb plantejaments 
comuns i amb responsabilitat mútua compartida. 
 
Obertura 
Estar receptiu al que succeeix al voltant a través de l’atenció, l’empatia i la 
comunicació de qualitat. 
Atenció: Capacitat d'enfocar diverses parts d'una experiència de forma 
que es facin més vives, més clares, més exactes, més conscients. 
Empatia: Facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs 
per un procés d'identificació amb l'objecte, el grup o l'individu amb el qual 
hom es relaciona. 
 
 
 
Comunicació 
Acció i procés de transmetre un missatge, establint una relació i una 
interacció socials positives. 



6 

 

 
Innovació 
Entenem la innovació com l’aportació de quelcom nou amb la 
intencionalitat de millorar el que ja hi ha a través de la creativitat i la 
fantasia. 
 
Creativitat 
Capacitat de crear amb l'intel·lecte o la fantasia. 
 
Fantasia 
És la creació fictícia, imatge il·lusòria, noció quimèrica. 
És la facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes 
no presents, de concebre combinacions que no forneixen la realitat. 
 
Participació 
És la presa de decisions compartida després de conèixer problemes i 
alternatives des de l’autonomia, la responsabilitat i el compromís. 
 
 
Autonomia 
Qualitat del subjecte que es determina ell mateix independentment de 
tota constitució externa. 
 
 
Responsabilitat 
Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir l'acompliment d'una 
tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó, etc. 
Capacitat que té tot subjecte actiu de dret de conèixer i d'acceptar les 
conseqüències d'un acte propi conscient i lliure. 
 
Compromís 

El compliment dels acords assumits. Vinculació afectiva amb la proposta. 
 
Diversitat 
Fet de viure la realitat d’una manera plural, distinta i enriquidora 
fomentant espais de normalització i cohesió social. 
Normalització: Establir relacions íntimes, positives i interpersonals 
normalitzant l’entorn, i suprimint les diverses formes de discriminació. 
Cohesió social: És la vinculació dels membres d'una col·lectivitat entre ells 
mateixos i com a grup suprimint les diverses formes de discriminació. 
 
 
EL PROFESSORAT 
 
El formador ensenya les tècniques artístiques amb una intencionalitat 
educativa. Ha d’educar en valors a través de l’aprenentatge de qualitat de 
les arts circenses i de carrer. A la seva intervenció es planteja el 
desenvolupament global de la persona i assumeix l’ensenyament de les 
arts del circ com una relació de confiança i de creixement personal.  
 
Per tant, el formador ha de tenir una gran sensibilitat social, ha de tenir 
habilitats pedagògiques i ha de tenir una actitud oberta que li permeti 
comprendre les diverses realitats i les possible problemàtiques que 
tinguin els seus alumnes. El formador ha de mantenir expectatives reals 
en relació amb els seus projecte d’aprenentatge donant més importància 
al procés que no al resultat. 
 
 
Els objectius metodològics del formador 
Quan el formador intervé amb un grup ha de poder: 

• Adaptar-se a les característiques socioeconòmiques, culturals i a 
les habilitats globals dels participants. 
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• Aportar els recursos que poden facilitar el desenvolupament de 
les formacions. 

• Tenir en compte els codis culturals, els ritmes i els costums propis 
de cada lloc. 

• Respectar les normes i funcionament de les entitats amb què i on 
s’efectua la intervenció. 

• Afavorir la participació de la resta d’agents de la comunitat per 
incidir en la participació dels alumnes. 

 
Les responsabilitats del formador 
Aquestes responsabilitats poden variar segons els objectius de la 
intervenció educativa i sempre que sigui possible es realitzaran 
en coordinació amb l’entitat col·laboradora. 
 
Les seves responsabilitats són: 

• L’organització i planificació dels tallers de circ. 

• Adaptar la realització de la formació en circ als nivells i a les 
necessitats dels alumnes: 

• Iniciació a les arts circenses 

• Perfeccionament de les tècniques 

• Introducció de nocions artístiques 

• Educar en valors 

• Realització de representacions públiques 

• Realitzar les formacions en condicions de seguretat 

• La gestió del material i la logística. 

• L’avaluació de les activitats realitzades, les propostes de 
continuïtat de les formacions i els nous artistes. 

 
L’inici d’una nova intervenció en circ social altera la dinàmica habitual del 
grup d’alumnes. Per tant, és molt important treballar amb idea de 
continuïtat amb les actituds d’obertura, escolta, flexibilitat, respecte..., i 

amb la necessitat d’adaptació de la manera més precisa possible a la 
realitat i al context d’intervenció. Una vegada el formador marxa queden 
els coneixements, però sobretot l’actitud per transmetre’ls i adquirir-ne 
d’altres. 
 
Tasques del formador 
En relació amb els alumnes: 

- Preparar i ensenyar activitats de circ als alumnes tenint en 
compte les seves habilitats i experiències, amb la intenció de 
realitzar intervenció educativa que tingui present el 
desenvolupament global de la persona. 

- Adoptar una actitud d’escolta de l’alumne i del grup en relació 
amb les seves necessitats, evolució i límits. 

- Disposar de les eines necessàries per estimular l’alumne a fer que 
tingui una actitud activa en el seu aprenentatge. 

 
En relació amb l’equip educatiu habitual del grup: Habilitar-los amb les 
eines necessàries perquè puguin continuar l’activitat en circ, la gestió de 
grups i les planificacions de les formacions. 
 
En relació amb la comunitat: 

- Basar la intervenció general del projecte amb la perspectiva que 
la comunitat continuï el treball educatiu amb els alumnes. 

- Contribuir a canviar la percepció que té la comunitat en relació 
amb els alumnes que tenen dificultats amb el seu entorn, a través 
de la creació de números artístics, la realització d’activitats de circ 
o les representacions públiques. 
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L’AVALUACIÓ 
 
L’avaluació i el seguiment de cada projecte educatiu es realitza des de 
l’equip pedagògic que el forma i ho realitza de manera contínua tenint 
com a referència els objectius educatius que vol assolir. 
 
L’avaluació i el seguiment de la proposta formativa global es realitza des 
de les entitats implicades, i en especial els formadors de circ. 
 
En fer el seguiment de manera contínua s’avalua l’aprenentatge de les 
tècniques circenses i l’evolució dels hàbits de treball i els valors que es 
destil·len de la nostra pràctica educativa. 
 
L’avaluació contínua permet donar suport al procés formatiu de la 
persona, en una evolució constant que ha de permetre avançar com a 
aprenent de les tècniques de circ i com a persona. No s’avaluen requisits 
ni resultats pel que fa a les tècniques.  
 
Els agents formen part de l’equip de seguiment i avaluació depenent del 
tipus de projecte. En poden formar part el professorat de l’Ateneu, els 
educadors dels projectes amb els quals treballem coordinadament i el 
grup d’alumnes i participants. 
 
Eines per al seguiment i l’avaluació: 

- Proposta pedagògica global i projecte formatiu concret. 
- Fitxes de seguiment i avaluació de cada projecte. 
- Reunions de claustre, equips pedagògics i grups de participants. 
- Enquestes de valoració. 
- Formadors de Circ Social del projecte “Va de Circ”. 

 
 

OBJECTIUS 
 
Treballar l’objectiu comú i el grup 
 
1.Objectius específics pel desenvolupament formativa-laboral 
1.1 Vetllar per la continuïtat formativa/laboral dels joves, tant en el seu pas 
per l’educació secundària com en estudis post obligatoris i en l’àmbit 
laboral. 

2.Objectius específics pel desenvolupament personal/relacional 
2.1 Potenciar l’autonomia dels i les joves 
2.2 Promoure l’aprenentatge d’habilitats socials 
2.3 Aprendre a treballar en equip 

3.Objectius específics en l’àmbit del lleure del jove. 
3.1 Promoure l’oci saludable 
3.2 Transformar el temps lliure en temps de lleure 
3.3 Oferir la possibilitat de contacte amb recursos i serveis del territori per 
desenvolupar activitats d’interès per als i les joves  
3.4. Prevenir consum de tòxics.  
Els i les joves participants realitzen un entrenament setmanal i a més, tenen 
la possibilitat de participar en altres activitats lúdiques que s’organitzin 
(sortides, visites, tallers...) i en les tutories individuals amb els educadors 
per tal tirar endavant els seus objectius personals. 

Els educadors es coordinen amb la família de cada jove i amb el 
professorat i tècnics que intervenen amb el noi o noia per tal d’oferir-
li el millor acompanyament. 
 
Àrea Tècnica: 

- Facilitar el coneixement basic de les diferents tècniques de 
circ. 
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- Millora de l’esquema corporal i psicomotriu treballant de 
forma lúdica tècniques com  malabars, equilibris i trapezi. 

- Fomentar l’ús de hàbits saludables.  
- Millora del domini psicomotriu del propi cos. 
- Coneixement i acceptació els propis límits i capacitats. 

 
Àrea afectiva i emocional: 

• Adquirir un bon nivell d’autoestima. 

• Adquirir seguretat amb ell/a mateix/a. 

• Disminuir la sensació d’aïllament i cohibició mitjançant el 
treball en grup i participatiu.  

• Augmentar l’actitud cooperativa dins del grup i del grup cap a 
fora 

• Afavorir la capacitat d’esforç i de persistència 
 

Àrea del temps lliure: 

• Incorporar la pràctica del circ en els hàbits de lleure. 

• Augmentar la sensibilitat davant d’expressions artístiques. 
 
 
ÀMBITS/PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

• Els continguts i la metodologia de treball es realitzen amb la 

participació activa i la cooperació del Centre cívic Sant Martí: 

Infraestructura i comunicació 

• Casal de Barri Trajana: derivació, inscripcions i difusió 

• Casal de Barri la Verneda: derivació, inscripcions i difusió 

• Educadors: Difusió Taules de treball i inscripcions. 

• Pla de barris?? : Difusió a les escoles.  

• Figura coordinació global???????? 

Participació en activitats comunitàries:  Centre cívic? 
*Es proposa per la coordinació de les inscripcions, utilitzar un full Excel 
DRIVE. Per la distribució de places, s’acorda un 60% derivació serveis socials 
i un 40% altres. 
 

Coordinació entre professionals: 
El lideratge dels tallers despèn del formadors de circ, i el seguiment 
socioeducatiu dels joves es portat a terme pels educadors.  
Es realitzaran coordinacions mensuals entre els educadors i els formadors 
per: seguiment acadèmic del grup, seguiment familiar, seguiment del 
funcionament del taller, fixar objectius grupals, .... això no treu que cada 
dimecres de forma informal es puguin realitzar coordinacions amb els 
formadors. 
 
A les diferents sessions sempre hi haurà un educador, implicat en la 
metodologia grupal.  
 
A part es té l’objectiu d’anar cobrint necessitats a mesura de que vagin 
sorgint, com per exemple assessoraments acadèmics, acompanyaments, 
... 
Per una altre banda es pretén apropar la cultura, creant sinèrgies amb el 
programa Apropa Cultura. 
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1) Àmbit extraescolar / educació no formal 
Infants 
 
Aquestes activitats es realitzen en els centres educatius però en horari no 
lectiu, com a activitats extraescolars, per aquells infants i adolescents que 
no accedeixen a la proposta en l’àmbit formal. La via a d’accés és la 
inscripció. 
 
Adolescents (12-16 anys) 
Proposta d’activitat física i artística a joves de 12 a 16 anys donant-los a 
conèixer el circ com a pràctica que fomenta hàbits saludables a nivell físic 
i social. 
 
Quan? Dimecres de 17:30 a 19:30. 
On? INS Salvador Seguí. 
 
 
 
TÈCNIQUES  
 
Malabars 
 

 
Aros: plàstic dur de 30 cm de diàmetre  
 

 
 
Bola: plàstic tou de 4 cm de diàmetre 
 
 

 

Mocadors: peces de robes de color de 30X30 cm 
 
 

 
Plats xinesos: Plats de plàstic que es fan ballar amb l’ajut d’un 
pal de fusta. 
 
 

 
Hula hops: Aros de plàstic dur que es manipulen amb diferents 
parts del cos. 
 

 
Equilibri sobre objectes 
 
Cable 
 

Activitat d’equilibri que es realitza sobre un fil 
d’acer autònom de la marca Voltige de 600 cm de 
llarg per 50 cm d’alt. 

 
 
 
 

Monocicles, equilibris sobre una roda 
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Bola d’equilibri 

 
Activitat d’equilibri que es realitza sobre un bola de 
poliuretà de la marca Voltige de 70 cm de diàmetre de 
18kg de pes. S’utilitza moqueta. 
 
 
 
 
 

 
 
Aeris 
 
Trapezi 
Barra agafada per dues cordes penjades del sostre, on es realitzen exercicis 
acrobàtics combinant la força i la flexibilitat formant figures a la barra, les 
cordes o combinant ambdues. 
 
 
 

 
 
 

 
Com a mesura de seguretat s’utilitzen 4 
matalassos DIMA de 200cmx100mx4 cm 
de grossor i un matalàs DIMA de 100 cm X 
220cm X 40cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


