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El circ és una disciplina artística ideal per practicar com a afició o com a complement 

d’altres mètodes d’expressió corporal, amb el qual aconseguirem exercitar el cos i la ment 

mentre desenvolupem noves habilitats i descobrim capacitats que no coneixíem. No cal 

experiència prèvia per començar a fer circ i desenvolupar la coordinació, la concentració, la 

percepció, l’equilibri, la força, la velocitat de reacció, el ritme, etc... 

Adreçat a tothom que tingui ganes de passar-s’ho bé aprenent les tècniques de circ. El 

contingut de les classes és estrictament físic i de creació. Edat mínima: 16 anys. 

En aquest curs es treballaran diverses disciplines, que s’aniran combinant en funció dels 

interessos del grup. Cada dia es realitzarà un escalfament adequat amb l’objectiu d’evitar 

lesions i guanyar condició física per tal de realitzar les diferents tècniques de circ. Tot seguit 

es treballa l’acrobàcia, per tal d’assolir una base tècnica que ens ajudarà amb la resta de 

disciplines. Finalment, es practicaran, de manera alternada, les diverses disciplines: trapezi, 

verticals, portés acrobàtics, malabars, equilibris sobre objectes i mini tramp. 

 

Programació general per trimestres: 
 

- En el primer trimestre ens centrem en la preparació física i la consciència corporal; 

treballem sobretot l’acrobàcia i els portés i ens iniciem en els malabars i el trapezi. 

- El segon trimestre ens especialitzem en les diferents tècniques, introduint el mini 

tramp i els equilibris sobre objectes. 

- El tercer trimestre ho treballem tot, enfocant-ho a la creació de números de final de 

curs, en funció de cada participant. 

 

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 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" 

 

Curs anual. Del 4 d’octubre al 13 de juny 

Dilluns, de 19.30 a 22 h. 

Preu: 56€ / mes  


