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C. Dr. Gaspar Casal, 5  (Casa de Cultura de Girona)    17001 GIRONA 

Un curs pensat perquè l’alumnat descobreixi diferents tècniques circenses. No cal 

experiència prèvia per començar a fer Circ i desenvolupar la capacitat d’expressió corporal, 

la coordinació, la concentració, la percepció, l’equilibri, la força, la velocitat de reacció, el 

ritme, etc., sempre des d’un plantejament  lúdic. 

 

 

Continguts 
 

Treballarem els malabars (mocadors, pilotes, anelles, masses, caixes), els equilibris 

(individuals, per parelles, en grup i sobre un objecte) i les acrobàcies (diferents combinacions 

de volteretes, rodes, verticals i salts), les xanques, el trapezi i el minitramp, adequant la 

dificultat a les capacitats de l’alumnat. 
 

Objectius 
 

- Desenvolupar la creativitat amb la manipulació dels elements circenses. 

- Crear a partir del joc i la improvisació. 

- Fomentar els processos d’expressió, comunicació i creació. 

- Interrelació de les diferents tècniques. 

- Investigar les possibilitats de l’espai escènic, l’estructura teatral i les eines del còmic 

amb totes les tècniques circenses a l’abast. 

- Desenvolupar l’educació integral de l‘alumnat. 

 

 

A càrrec d’Aram Pou 
Artista transdiscipilinari format en circ, teatre i dansa, principalment a 

l'escola de circ Carampa de Madrid i posteriorment al grau d'arts 

escèniques de l'ERAM - UDG. També ha participat en formacions 

internacionals en dansa i arts de carrer com el Paris Summer Academy 

organitzat per Orian Theatre i l'Open Laboratory Experience del 

festival Cratêre Surfaces. Ha participat com a ajudant de direcció i 

producció en l'espectacle "Estat d'Emergència" de la Producció 

Nacional de Circ i també com a ajudant de direcció en l'espectacle 

"Conte de Nadal" de la companyia Insectotròpics. Actualment està en 

procés de creació del seu primer espectacle en solitari titulat "L'últim Sífir”. 
 

      Dilluns, de 17.30 a 19.25 h. 

Durada: del 20 de setembre al 13 de juny 

Preu: 45 € / mes 


