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FESTIVAL DE CIRC 

 
 
 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

 Conèixer el món del circ i la seva filosofia basada en el treball en equip, 
l’entusiasme, l’art i la disciplina. 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

 Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina 
metodològica. 

 Treballar el control del propi cos: l’agilitat i la coordinació motora. 

 Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de l’alberg, 
els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
 
CONTINGUTS 

 

 El concepte i les tipologies del circ. 

 Pr{ctica de les diverses disciplines de l’art del circ: malabars, mim, clown, 
titelles, acrobàcia... 

 La importància del treball en equip. 

 Orientació en espais oberts. 

 Coneixement de l’entorn natural de la zona. 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Benvinguda i presentació 

“El Circ ens necessita” 

 
“Preparem-nos per la funció” 

(Excursió al Salt del Grill) 

“Preparem l’espectacle” 
i 

“L’espectacle final” 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
“Comença l’espectacle” 

i 
“Taller de Carioques” 

“El gran joc del circ” 
Cloenda 

 
Tornada a l’escola  Sopar Sopar 

Nit Joc de nit 
Espectacle de Circ i Nit 

Musical 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Benvinguda i presentació  
 

Representarem un petit espectacle per 
tal que els nens i nenes coneguin la 
temàtica que tractarem aquests dies i es 
motivin per participar en les diverses 
activitats.  
Els monitors explicarem que estem aquí 
per formar el nostre circ, però de 
moment som molt poquetes, i és per això 
que els demanem ajuda! 
 
Al llarg de tota l’estada haurem 

d’aprendre a ser uns bons artistes de circ per poder formar un gran equip. Preparats 
per començar? El circ ens necessita!  

Objectius: 

 Conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb tots els monitors. 
 Desenvolupar habilitats físiques així com actitudinals vers els companys. 
 Conèixer les característiques bàsiques del circ. 
 Motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a terme. 

 

Per a que un circ tingui èxit, és molt important que les persones que hi treballen es 
coneguin i puguin treballar bé plegats. És per això que farem una sèrie de jocs de 
coneixença per tal que els alumnes coneguin els monitors i a l’inrevés. 
Ens dividirem en grups per fer els primers jocs i anirem rotant per l’espai de l’alberg, 
de manera que coneixerem millor l’entorn immediat. 
 
El circ ens necessita 
 
Us donarem la benvinguda amb un petit espectacle i trencarem el gel mitjançant 
uns jocs ben divertits.  
 
Comença l’espectacle! 
 

Ensenyarem els alumnes com es fan servir diversos elements de malabars i podrem 
practicar amb ells tot seguint un divertit circuit. 
 
Seguidament, farem diverses activitats per a desenvolupar l’equilibri i l’agilitat, just 
després d’haver escalfat una miqueta. Haurem de seguir un circuit preparat per a 
desenvolupar la psicomotricitat i el treball en equip. 
 
Taller de malabars 
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Per a poder aprendre millor, cadascun dels nens i nenes crearan el seu propi 
instrument de malabars: farem unes carioques ben divertides! Segur que arribarem 
ben lluny al món del circ. 
 
Joc de nit   
 
Al nostre circ volem incloure un nou número, i aquest és un conte molt especial! Us 
l’ensenyarem per a què ens doneu l’opinió, i fent m{gia, aquest conte ens portarà a 
fer el joc de nit. Haurem d’agafar tothom les nostres lots i sortir al bosc a trobar uns 
elements molt especials per a nosaltres. Segur que ho aconseguim! 
 

Preparem-nos per la funció!  
 
Us agrada la natura? I caminar pel bosc? Als artistes del 
circ ens agrada molt i, per això, abans de començar a 
preparar-nos per la funció sempre anem a fer una volta. 
Ens servirà com a entrenament i concentració. Farem 
una excursió al Salt del Grill. 
 

El gran joc del circ  
 
Arriba el moment de la prova final! Per a demostrar que hem après moltes coses i 
que ens agrada passar-nos-ho bé, farem una gimcana molt divertida per tot l’espai 
de l’alberg. Si superem totes les proves, aconseguirem completar el nostre circ 
particular! 
En aquesta gimcana hi trobarem totes les disciplines del circ: malabaristes, 
equilibristes, mims i pallassos. 
 

Espectacle de Circ i Nit Musical 

Donat que hem aprés moltes coses aquests dies i ens ho hem passat molt bé, tenim 
uns passes especials per fer una gran festa del circ! Ens prepararem per la funció i 
quan arribem podrem gaudir de la música més moderna mentre ballem i juguem 
tots plegats. Però abans... gaudirem de l’espectacle de circ tant especial que els 
monitors ens hauran preparat.  

 

Preparem l’espectacle!   
 
Farem un espectacle de circ autèntic i sortirem a fer la 
representació dels tallers que hem fins ara, i per a fer-ho 
ens haurem de preparar bé. Ens dividirem per grups 
segons les motivacions dels alumnes, i practicarem els 
malabars, els trucs dels mims o bé les acrobàcies. 
Assajarem l’espectacle i prepararem també tots els 
instruments que necessitarem. Ai quins nervis!!  
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L’espectacle final 
 
Ha arribat el moment de posar en pràctica tot el que hem estat practicant! Així és 
que farem una gran representació de circ per celebrar que hem aprés moltes coses 
a les colònies. Els monitors conduiran la representació i aniran donant pas als 
diferents grups de nens i nenes que participaran de l’espectacle. Aquesta ser{ la 
prova que ens demostrar{ que formem un gran equip d’experts del circ, i que ens 
agrada passar-ho bé! 
 

Cloenda 

Abans que acabi la nostra estada pel meravellós món del circ podrem gaudir d’un 
petit espectacle, danses i cançons. Després de tot el que hem après, estarem 
preparats per començar el nostre particular circ? Segur que sí! 
 
 
 


