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El taller ‘Tast de Circ’ és la forma més pràctica
per introduir els participants a les diferents
disciplines del circ. És una activitat de primer
contacte amb els elements circenses, on es
treballen diferents disciplines professionals
circenses, però adaptades a nivell escolar.
Un professional del circ i de l’educació us farà
una proposta adequada al vostre espai o
centre, tenint en compte el context de
l’activitat, la quantitat d’alumnes participants,
edats i l’espai.
Concretament el taller ‘Tast de Circ L’ disposa
del següent material en diferents estacions:
 Cable de funambulisme
 Bola d’equilibris
 Xanques
 Rola‐bola
 Pedal‐go
 Malabars diversos
 Hula‐hoops
Podeu veure un vídeo explicatiu aquí:

https://youtu.be/OjB0tKU3RYU
Contacteu‐nos al 977600800 o al correu
educacio@passabarret.com

Durada de l’activitat:
Una sessió única té una
durada màxima de 90 minuts
(excepte pels infants de
menys de 4 anys, que fan un
màxim de 60). En cas d’haver
d’ampliar grups o sessions,
feu‐nos‐ho saber i us oferirem
una proposta personalitzada
Capacitat:
Fins a 75 alumnes
Edats recomanades:
De P3 a 6 anys
Espai necessari:
Ampli i lliure d’obstacles, com
una pista del pati o l’interior
d’un gimnàs, amb terra llis
Muntatge i desmuntatge:
Ens caldrà arribar una hora
abans de l’inici de l’activitat.
El desmuntatge és d’uns 54
minuts
Tallerista:
Un professional del circ i la
formació es desplaça al centre
i realitza tota l’activitat
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El taller ‘Tast de Circ’ és la forma més pràctica
per introduir els participants a les diferents
disciplines del circ. És una activitat de primer
contacte amb els elements circenses, on es
treballen diferents disciplines professionals,
però adaptades a nivell escolar. Un
especialista en circ i de l’educació us farà una
proposta adequada al vostre espai o centre,
tenint en compte el context de l’activitat, la
quantitat d’alumnes participants, edats i
l’espai.
Concretament el taller ‘Tast de Circ XL’ disposa
del següent material en diferents estacions:
 Cable de funambulisme
 2 boles d’equilibris
 Xanques
 Rola‐bola
 Pedal‐go
 Malabars diversos
 Hula‐hoops
 Dos mini‐trapezis
 Minibicicletes
Podeu veure un vídeo explicatiu aquí:

https://youtu.be/OjB0tKU3RYU
Contacteu‐nos al 977600800 o al correu
educacio@passabarret.com

Durada de l’activitat:
Una sessió única té una
durada màxima de 90 minuts
(excepte pels infants de
menys de 4 anys, que fan un
màxim de 60). En cas d’haver
d’ampliar grups o sessions,
feu‐nos‐ho saber i us oferirem
una proposta personalitzada
Capacitat:
Fins a 75 alumnes
Edats recomanades:
Sense límit
Espai necessari:
Ampli i lliure d’obstacles, com
una pista del pati o l’interior
d’un gimnàs, amb terra llis
Muntatge i desmuntatge:
Ens caldrà arribar una hora
abans de l’inici de l’activitat.
El desmuntatge és d’uns 50
minuts
Tallerista:
Un professional del circ i la
formació es desplaça al centre
i realitza tota l’activitat

