
torna el...CircAlins ! 
 

Nens i nenes del Pallars!  
Torna el circ a Alins el cap de setmana del 9-10 de novembre! 

 
BRRm BRRm !!! ,  

... arriba de nou la furgoneta del circ, carregada de trapezis, malabars, boles gegants, nassos de pallasso i moltes ganes de jugar 
i aprendre amb tots vosaltres!  

De la mà del Pau i de la Marta podreu descobrir diverses tècniques del CIRC  
 
OBJECTIUS PEDAGÒGICS: 
 

 Introduir els infants en tècniques circenses i corporals com a eines d’expressió i comunicació. 
 Confiar en un mateix i en els altres, tot reconeixent els límits de cadascú i gaudir tot superant-los o respectant-los 
 Aprendre a jugar, a treballar i a conviure en grup. 
 Oferir alternatives creatives, participatives i solidàries en contraposició a les consumistes i passives, en el temps de lleure. 

 
GRUPS i PREUS: 
 

 NINS GRANS  6 a 12 anys (primària):   7 hores de taller,  16 participants 42 € 
 NINS XICS  3 a 6 anys (infantil):  3 hores de taller, 12 participants 20 € 

 
PROGRAMA : 9 i 10 de NOVEMBRE del 2013 
(L’organització es reserva la possibilitats de petits canvis) 
 

   10:30 - 13:00  NINS GRANS: Taller 
            13:00 - 14:30  Dinar   
            14:30 - 15:30  NINS GRANS: Taller  
            15:45 – 17:15  NINS XICS: Taller 
            Diumenge 17:30   PETITA ACTUACIÓ FINAL PER LA MARATÓ DE TV3  
 
LLOC:  
Salón d'Alins, pista poliesportiva i pati de l'escola.  
 



 
Inscripcions: Atenció, places limitades! ABANS del 28 d'octubre s'haurà de pagar el 50% de l'import del curs per realitzar la 
inscripció al número de compte de la Caixa de AMPA CEIP ALINS: 2100 0228 43 01 00164202 
En cas de no poder fer el curs, NO retornarem l import, PERÒ podeu cedir la placa del vostre infant a algun altre.   
 
Per realitzar la inscripció truqueu a Ares Ribó (634538869) o envieu un mail a ares@canuda.net 
Per informació sobre el contingut del taller truqueu a Marta Serena-Jassé (618155698) o envieu un mail a post@clownrosi.de 
 
Assegurança obligatòria: per poder participar en el curs necessiteu tenir donada d'alta l'assegurança del Consell Esportiu del 
Pallars per activitats extraescolars. 
 
Material: Cada infant haurà roba còmoda i una samarreta de color XXX que pintarem amb el logo CircAlins. 
 
 
 
 
Pau Pañella Sandez: 
Membre de la Cia Trifaldó, va cursar els estudis de Circ a L'Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona, especialitzant-se en Trampolí 
i integrant la dansa en el seu art. És membre de l'associació de Circ Cronopis de Mataró i treballa com a monitor i formador des 
de fa una colla d'anys. 
 
Marta Serena Jassé: 
Pallassa i formadora de circ i teatre infantil i juvenil des de fa més de 15 anys. Apren arts escèniques al Col.legi de Teatre de 
Barcelona i treballa en projectes de circ infantil i juvenil a Alemanya, Suïssa i França. www.pallassarosi.cat 
 


