
 
 

NOM DEL FORMADOR O ESPAI DE FORMACIÓ QUE PROPOSA EL PROJECTE 

 
CAN PI CIRC 
 

NOM DEL PROJECTE 

 
CAN PI CIRC 
 

DADES GENERALS 

Ubicació 
Estem a Castellbisbal, a la granja-escola Can Pidelaserra i oferim aquesta activitat a 
nens i nenes de les comarques més properes (Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès 
Occidental, Vallès Oriental, Anoia, Alt Penedès, Garraf, Maresme, Osona, Bages). 

Horari i durada 
L’activitat es fa dins de l’horari lectiu, de manera puntual. Els tallers duren 2h. i 
l’espectacle 1h. 
També oferim Can Pi Circ com excursió d’un dia per a escoles i casals d’estiu. 

Edats indicades 
L’activitat està adreçada a alumnes d’Educació Primària i Infantil, tot i que també ho 
podem oferir a altres tipus de públics, donat que disposem de prou material adaptat a 
totes les edats. 

Nombre de participants: des de 40 participants fins a 100, amb possibilitat d’ampliar. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Espai necessari per a fer a l’activitat: 
Els tallers es realitzen en diferents espais, exteriors a l’aire lliure i envoltats de natura, 
i interiors, dins la carpa de circ. L’espectacle es fa a l’interior de la carpa.  

Material 
Treballem amb mocadors, pilotes, plats xinesos, xanques i aparells per treballar 
equilibris, slackline, anelles, diàbolo, matalassos.  

 
Proveïdor del material 
El material és de la nostra propietat i el seu ús està inclòs en el preu. 



 

CONTINGUTS 

 
En arribar, us rebrem i us acompanyarem a la carpa. Allà us presentarem l’activitat i 
anireu a esmorzar. Seguidament, començarem amb els tallers dirigits en tot moment 
amb un tallerista per cada grup i rotatoris pels diferents espais durant 2 hores. Només 
agafem una escola per dia a l’activitat de circ, així garantim un tracte molt proper i 
personal, arribem a cadascun dels nens i nenes i ens assegurem que participen d’una 
manera totalment activa, tothom és protagonista a Can Pi Circ. Després d’una breu 
pausa, tot és a punt per donar pas al gran espectacle de circ. Dins la carpa de circ, 
viurem en viu i en directe el més difícil encara! I amb tantes emocions, arriba l’hora de 
dinar. Anireu a fer un bon àpat i jugareu tant com vulgueu a la zona de pícnic. 
 
Dividim l’activitat en dues grans parts: 
 

- Tallers:  
Mitjançant els tallers treballem diverses tècniques circenses: malabars i acrobàcia, 
diàbolo, anelles, boles, plats xinesos, treball gestual i equilibris. Amb tot això els 
participants s’aproparan al circ experimentant i interactuant. Afavorim la participació 
de tots i totes. Prenent consciència d’artistes, desenvolupant habilitats, treballant 
lateralitat, equilibri, coordinació, autocontrol, convivència, respecte, reconeixement 
de les  possibilitats i els límits. 

-  

- Espectacle: 
Després dels tallers, una breu pausa i comença el gran espectacle dins la carpa de circ! 
Malabars, equilibris, acrobàcies, música, clown, mim, màgia... faran que ho passeu 
d'allò més bé gaudint tots junts. Com a grup gaudiran d’un espectacle on veuran els 
artistes a escena, utilitzant moltes de les tècniques treballades abans per a tots ells. Ja 
no seran ells els protagonistes, però haver fet els tallers els farà ésser més conscients 
de la dificultat, el risc i l’esforç necessaris per fer quelcom ple d’humor, alegria, 
emoció i sempre tant sorprenent. Amb l’espectacle els nens són més conscients de la 
dificultat, el risc i l’esforç necessaris per fer circ, veuen un espectacle en viu i tots , 
tinguin l’edat que tinguin, reben estímuls diferents amb els que es podran sentir 
identificats, mentre es diverteixen. 
 
Difonem el circ com a art que es troba en creixement. Destaquem el caràcter lúdic del 
circ i la seva flexibilitat operativa amb les diferents pràctiques motrius. Adeqüem 
l’activitat als nens i nenes per tal que permeti ésser una vivència segura i participativa, 
on s’inclou a cadascun dels alumnes. Són fonaments, a més de la participació activa, la 
cooperació, el treball en equip i individual. Ajudem a desenvolupar capacitats com 
l’observació, la concentració, la coordinació, l’equilibri, la percepció kinestèsica i 
velocitat de reacció. L’entorn natural que ofereix la granja-escola, amb espais 
exteriors i la carpa són components idonis per a la posada en marxa de la nostra 
activitat. Can Pi Circ contribuirà positivament al procés educatiu de l’alumne-a, fent 
servir el joc i el divertiment com a eines d’aprenentatge i formació. 

 
 



PROFESSORAT 

 
Ton Muntané i Raich, com a Katraska Cia 
 
Gerardo Casali i Rafael Espada, com a El Negro y el Flaco 
 
Puntualment, en el cas de que vinguin grups nombrosos, poden col·laborar amb 
nosaltres altres professionals del món del circ. 

 
Ton Muntané i Raich:  
 
Des del 1993, en Ton Muntané crea espectacles. Basant-se en un llenguatge còmic i 
personal proposa una visió surrealista en totes les creacions. 
KATRASKA Cia ha presentat els seus espectacles per tot el món, en festivals, fires, 
teatres i carrers. França, Bèlgica, Anglaterra, Japó, Brasil, Portugal... 
 
Gerardo Casali i Rafael Espada: 
 
La Companyia EL NEGRO Y EL FLACO acumula una àmplia experiència en la formació 
del teatre i el circ. 
Des del 1995 desenvolupa activitats pedagògiques en aquest sentit; els seus membres 
han impartit tallers a: 
-L’escola d’expressió i psicomotricitat de Barcelona 
-Universitat Autònoma de Bellaterra 
-Universidad de San Salvador (El Salvador) 
-Convención Latina de Circo, Bogotà; Colómbia 
-Convencions estatals de malabaristes; (Alcorcón, Bilbao, Santander) 
-Escoles de teatre 
-Festivals de Teatre i Clown; (Xirivella, Alzira) 
-Cases de colònies; (projecte encarregat per la Fundació Pere Tarrès) 
D’altra banda són els cofundadors de la Escola de Circ per nens “QUINA GRACIA”. 
Des de l’any 2000 també porten a terme un projecte amb l’Ajuntament de Sta. 
Coloma de Gramenet impartint tallers de circ en escoles públiques i concertades 
dintre de l’horari lectiu i no lectiu com a activitat extraescolar. 

 

OBJECTIUS 

 
Cada nen i nena podrà: 

 experimentar  

 crear  

 manipular  

 tenir consciència del seu propi cos individualment  

 millorar el treball en equip 

 prendre consciència d’artistes 

 desenvolupar habilitats 

 treballar lateralitat  

 treballar coordinació 



 treballar autocontrol 

 treballar convivència 

 treballar respecte  

 reconèixer les possibilitats i els límits  

 percebre l’esquema corporal  

 percebre l’esquema espai-temporal  

 treballar l’equilibri  

 divertir-se coneixent-se més a ells mateixos i observant als seus companys. 
 

 
 

DADES DE CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

 
Persona de contacte Ton Muntané i Raich 
Mail: canpicirc@gmail.com 
Telèfon: 656540267 
Pàgina web: http://www.canpicirc.com  
Facebook i Twitter: canpicirc 
Activitat de pagament 
 
Aquesta activitat està avalada per la Comissió de Formació de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 
 

   

http://www.canpicirc.com/
http://www.apcc.cat/
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