NOM DEL FORMADOR O L’ESPAI
COMPANYIA MICRO CIRC
NOM DEL PROJECTE
EXPERIMENTEM AMB LES ARTS ESCÈNIQUES

DADES GENERALS
Ubicació geogràfica de l’activitat: Barcelona, ciutats de rodalies i resta de Catalunya.
Horari i durada
-En horari lectiu o extraescolar
-Activitat puntual
-2 hores amb una pausa de 15 minuts
Marc
Activitat complementària d’Educació visual i plàstica o d’Educació Física.
Activitat per jornada lúdica -festiva de l’escola, esplai, centre obert.
Edats indicades: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, de primària, P-4 , P-5 o Familiar.
Nombre de participants: Entre 10 alumnes com a mínim i 50 com a màxim.
INFRAESTRUCTURA
Espai necessari per a fer a l’activitat:
1.Espai escènic 6 metres X 6 metres amb Punt de Llum. Alçada mínima 3 metres
Terra llis i sense inclinacions de fusta, linòleum o ciment. Es pot fer en espai obert, al
pati, a una pista o en auditori, teatre o similar.
2.Aula amb taules i cadires

3.Gimnàs o aula de psicomotricitat
Material necessari:
4 Matalassos
Proveïdor del material: La companyia serà proveïdora de la resta de material que no
estigui especificat en aquest document. El preu d’aquest ja està inclòs en el preu total
de l’activitat.
CONTINGUTS
Els temes sobre els que treballarem són per un costat les arts escèniques i les arts
plàstiques, i també el diàleg entre el món del circ i el de les titelles i diferents
tècniques de circ com els equilibris i l’acrobàcia i tècniques de manipulació de les
titelles i el moviment d’aquestes.
Tipus de continguts:
De tipus pràctic
- Diferents tipus de titelles: titelles de guant, de fil, de bunraku.
- Elements d’acrobàcia a terra: equilibri sobre les mans, sobre el cap, rodes,
tombarelles.
- Equilibris amb aparells.
Metodologia
- Espectacle de titelles i circ
- Breu presentació dels personatges i les tècniques corresponents.
- A partir de preguntes que les artistes fan als infants, entre tots i totes
identifiquem els noms dels elements o tècniques emprades durant
l’espectacle.
- Divisió dels infants per grups
- Cada grup fa o bé Taller de Titelles, Taller d’Acrobàcia o Reflexió Visual (
Dibuix). Els tallers són rotatoris
Introducció explicativa del que es pretén amb cada taller:
- Escalfament bàsic guiat
- Demostració pràctica dels exercicis que es portaran a terme
- Treball individual per superar els obstacles que planteja l’exercici
- Treball col·lectiu per vèncer resistències i aconseguir resultats més creatius.
- Treball sobre el concepte “artístic” aplicat a la sessió
Posada en escena: Al final de tota la jornada cada infant s’enduu un dibuix relacionat
amb l’espectacle.

PROFESSORAT
Per cada grup de 15 participants hi haurà una formadora de circ / titelles.
A part, per aquesta activitat són necessàries dues persones de personal docent del
centre (en cas de les escoles) o dos monitors/es responsables.
Iris Romero Masià i Laia Sauret Sarrà: formades amb estudis superiors de Màster, en
Arts de Carrer i Escenografia, amb experiència d’uns cinc anys com a formadores de
circ certificada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya i pel Màster de
Professorat de la Universitat de Barcelona, corresponentment.

OBJECTIUS
Objectius Generals pedagògics de l’activitat :
 Potenciar la confiança en els altres i les actituds participatives
 Treballar la constància i la paciència front a la immediatesa
 Fomentar el coneixement i respecte del propi cos
 Potenciar la confiança en un mateix, treballant l’autoestima i l’autosuperació.
Sobre les Arts Escèniques:
 Millorar les habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques com l’equilibri, la força,
la flexibilitat.
 Adquirir un enfocament artístic en l’execució i/o en el desenvolupament de les
activitats
 Promoure el coneixement i l’ interès pel circ i les arts escèniques en general.
Sobre les Arts Plàstiques:
 Conèixer les diferents possibilitats de les titelles, tipus, manipulació i construcció.
 Fomentar la creativitat i imaginació dels infants.

DADES DE CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ
Persona de contacte: Iris Romero Masià
Mail: ciamicrocirc@gmail.com
Telèfon: 692879176 / 650260996
Pàgina web: http://www.microcirc.cat
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Companyia-MicroCirc/128983660605378
Dossier resumit de l’Activitat:
http://www.microcirc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Dossier-MicroCirc-1.pdf

