CIRC A LES ESCOLES
Tallers de circ i
espectacles
Any acadèmic 2021/2022

PRESENTACIÓ
El circ és una eina de transformació social
capaç d'influir en l'aprenentatge i el
desenvolupament dels infants i adolescents.
El circ treballa valors com la cooperació, la
confiança en l'altre, la solidaritat i la
comunicació.
En l'àmbit individual el
circ potencia
l'autoestima, fomenta la consciència corporal i
la coordinació.
Les activitats oferides apropen el circ als
infants i joves des de una perspectiva lúdica
dintre d'un ambient de confiança.

OBJECTIUS
Treballar valors socials com la
confiança, l'escolta, l'ajuda
mútua, el respecte i la igualtat.
Treballar habilitats físiques
com la coordinació, la força,
l'equilibri i la consciència
corporal
Passar una estona divertida a
través del cos i del joc.

ACTIVITATS
OFERIDES
TALLER INTEGRAL DE CIRC
TALLER DE GLOBOFLÈXIA
ESPECTACLE CHAMAELEON

TALLER INTEGRAL DE
CIRC
Aquest taller apropa les diferents disciplines del circ als infants i joves
d'entre 5 i 14 anys, mostrant la pràctica del circ dintre d'un ambient
lúdic, d'afecte i confiança.
El taller és impartit per 2 o 3 professionals del món del circ, la
quantitat de docents de circ dependrà de la quantitat total d'alumnes.
Els docents de circ compten amb més de quinze anys d'experiència.
En aquesta activitat s'ensenyarà a fer acrobàcies aèries en teles,
equilibris en xancles, rul·lo i monocicle, a més de malabars amb
pilotes, maces, carioques, plats xinesos i diàbolo entre d'altres.
Els docents de circ abordaran el taller segons les capacitats
individuals i especifiques de cada alumne, així com portarà activitats
diferents pels diferents grups d'edat.

TALLER DE GLOBOFLÈXIA
La globoflèxia consisteix a transformar els globus de forma
ràpida en diferents animals, objectes o personatges.
Aquesta és una activitat divertida que contribueix a fomentar la
imaginació i la creativitat, el desenvolupament psicomotor i
ajuda a millorar la capacitat de concentració.
L'activitat està destinada a infants i joves d'entre 5 i 14 anys.
Els més petits necessiten ajuda per inflar els globus i
desenvolupar les formes, malgrat això els beneficis de l'activitat
i la diversió són molt positius.

ESPECTACLE CHAMAELEON:
Chamaeleon és un espectacle de circ, teatre, clown i música en
directa que vol reivindicar la cultural popular de la mediterrània.
Chamaeleon parla de la gran transformació que ha sofert l'àrea
mediterrània: del turisme massiu, de la construcció de camps de
golf, però també parla de la pagesia, de la cultura i la música
popular mediterrània, dels foners i els contrastos entre el passat,
el present i el futur.
La història s'aborda a través de metàfores que ens fan viatjar a
través d'un peculiar i versàtil personatge, "turista" amant de les
rondalles mallorquines, de la música i la cultura popular, del sol i
de la platja.
Espectacle infantil i juvenil
Duració 45 - 50 minuts

EL GRAN CABARET
El gran cabaret és un espectacle de varietats en format cabaret
de circ.
El cabaret està format per 5 números de circ (acrobàcies aèries,
malabars, equilibris i portés acrobàtics) que es troben enllaçats
entre si a través de la figura del presentador/mestre de
cerimònies.
El públic es podrà submergir, a través d'aquest espectacle, en
un món màgic que els permetrà viatjar als orígens del circ i
conèixer la seva evolució.
Els artistes en escena ens mostraran totes les seves habilitats
amb un toc d'humor i entusiasme.
Les sorpreses i les rialles estan garantides.
Espectacle familiar, infantil i juvenil.
Duració: 45 minuts

QUI SOM:
Des-equilibrats neix a Mallorca l'any 2013. Està formada per Coloma Roig i
Antonio Rosselló, dos artistes professionals de circ amb més de 15 anys
d'experiència. Aquests dos artistes s’uneixen amb la intenció d’impulsar i fomentar
les arts circenses per al desenvolupament cultural i social.
Amb aquest objectiu, la companyia vol promoure el circ a través d’espectacles
professionals, tallers i participant en projectes socioculturals que difonguin aquest
art en els diferents sectors de la població.
La companyia actualment disposa de quatre espectacles professionals de circ
estrenats (In-compatibles, Kinesis, Càpsules de Circ i Aürt) amb funcions
representades arreu d'Espanya, Itàlia, Suïssa, Àustria, Alemanya i Holanda.
Aviat estrenaran la cinquena producció de la companyia; l'espectacle Chamaeleon.
La companyia compta amb 15 anys d'experiència amb la formació de les arts del
circ i disposen de formació en la pedagogia del circ.

Carla Fontes i Mari Paz Arango acaben de formar l'equip pedagògic del projecte
de circ per les escoles.

PROTOCOL COVID
- ADAPTACIÓ CONSTANT DE LES ACTIVITATS A LES MESURES PROPOSADES PER SANITAT
- ESCOLTEM LA REALITAT DE CADA CENTRE I ADAPTAM LA NOSTRA INFRAESTRUCTURA I
POSSIBILITATS.
- GELS HIDROALCOHÒLICS A DISPOSICIÓ DELS I DE LES ASSISTENTS AL TALLER
- DESINFECCIÓ CONSTANT DE LES TELES AMB ESPRAI EN ALCOHOL (99º)
- ÚS DE MASCARETA DURANT L'ACTIVITAT
- TOT EL MATERIAL DEL TALLER DE CIRC ES DESINFECTA PRÈVIAMENT AL TALLER
- EL TALLER DE GLOBOFLÈXIA I EL TALLER DE CIRC ES FAN PER GRUPS BOMBOLLA. SI ELS
TALLERS CONTRACTATS SÓN DE DIVERSES HORES, A CADA CANVI DE GRUP BOMBOLLA ES
DESINFECTA O BÉ ES CANVIA EL MATERIAL DEL TALLER.

PREUS:

- Taller integral de circ: El preu varia segons el
nombre d'hores i la quantitat de docents de circ.
Es farà un pressupost detallat per a cada centre
escolar.
- Taller de Globoflèxia: El preu varia segons la
quantitat d'hores. Es farà un pressupost detallat per
a cada centre escolar.
- Espectacle Chamaeleon:
Una funció 690 euros + iva
Dues funcions a la mateixa escola i dia: 1000
euros + iva
APORTAM TOT EL MATERIAL NECESSARI PEL
DESENVOLUPAMENT
DELS
TALLERS
I
L'ESPECTACLE
NECESSITATS TÈCNIQUES: PRESSA DE CORRENT A
L'ESPAI

CONTACTE
Cia des-equilibrats:
Coloma Roig
637417922
cia.des-equilibrats@hotmail.com

