
  

      

   
        EL MÓN DEL CIRC 
                Els Oms 
 

 
 
 
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 la casa, els 

monitors i els tècnics de les activitats. 
 
 
CONTINGUTS 

 
 
- El concepte i les tipologies del circ. 
- Pràctica 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. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
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. 
 
 

Perquè 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 la casa, de 
manera que coneixerem millor l’entorn immediat. 
 
 
Aprenem malabars  
 

Ensenyarem els alumnes com es fan servir diversos elements de 
malabars i podrem practicar amb ells. Per poder aprendre millor, 
cadascun dels nens i nenes crearan el seu propi instrument de 
malabars. Els més petits farem unes masses molt especials, i els 
més grans farem unes carioques ben divertides! 
 
Quan ja els tenim preparats, escalfarem per agafar el to ideal d’agilitat i coordinació i 
farem un taller per aprendre a fer-los servir, a més dels altres tipus de malabars que 
tenim.  
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Fem acrobàcia 
 
Farem diverses activitats per desenvolupar l’equilibri i l’agilitat, just 
després d’haver escalfat una miqueta. 
Haurem de seguir un circuit preparat per desenvolupar la 
psicomotricitat i el treball en equip. 
 
 

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 màgia, 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! 
 
 
Gimcana: El Gran Joc del Circ  
 
Arriba el moment de la prova final! Per demostrar que hem après 
moltes coses i que ens agrada passar-nos-ho bé, farem una gimcana 
molt divertida per tot l’espai de la casa. Si superem totes les proves, 
aconseguirem completar el nostre circ particular! 
Totes les proves estan relacionades amb tot allò que hem aprés a fer 
aquests dies i amb el que més ens hem divertit. 
 
 
Taller de titelles 
 
Crearem una titella de pal amb dibuixos relacionats amb el circ per poder-nos endur a 
casa. Els infants escolliran les imatges i les pintaran. Un cop acabat assajarem alguns 
moviments per poder explicar contes i fer una petita escenificació amb les nostres 
titelles. 
 
 
Fem de pallassos i mims   
 
El primer que fan els pallassos i els mims és maquillar-se per poder sortir a l’escenari. 
Nosaltres també ho farem per poder practicar, ja que si no, no ens sortirà tan bé.  
Quan estiguem preparats, farem uns breus escalfaments i començarem amb el taller 
de mim.  
També farem exercicis de pallasso per poder ser tan divertits com ells i fer riure a 
tothom.   
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La Gran Festa del Circ   
 
Farem una gran festa per celebrar que hem aprés moltes coses del 
circ a les colònies. Els monitors conduiran la celebració i aniran 
donant pas als diferents grups de nens i nenes que participaran de 
l’espectacle. Aquesta serà la prova que ens demostrarà que formem 
un gran equip d’experts del circ, i que ens agrada passar-ho bé! 
 

 
Som artistes! 
 
Com que hem aprés tantes coses i ens hem portat tant bé, farem una petita caminada 
per la muntanya per conèixer la flora i la fauna dels voltants de la casa. D’aquesta 
manera ens relaxarem, i ... qui sap si tindrem alguna sorpresa pel camí?! 
 
 
Cloenda  
 
Ja s’acaba la nostra estada al circ i com que estem tan contents, farem uns quants jocs 
i danses tots junts per acabar aquestes colònies tan divertides amb un bon somriure!! 
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