
 
 
 

NOM DEL PROJECTE 

SIROCUS CIRC 
 
 

NOM DEL PROJECTE 

CIRC EN ANGLÈS  
 
 

DADES GENERALS 

Ubicació geogràfica: 
Província de Barcelona 
Sirocus Circ, especialistes en acrobàcia i equilibris acrobàtics han treballat en escoles 
de circ i en projectes de teatre i circ social, tant d’arreu de Catalunya, com en altres 
països del món (Australia, Tailàndia, Holanda, Alemanya....) amb una gran varietat de 
tipologies d’alumnes, nens, adults, gent gran, discapacitats i en projectes molt 
diversos.  

Horari i durada 
Pot ser com extraescolar, en horari de migdia o tarda, dins del període escolar, d’una 
hora setmanal. 
O bé dins de l’horari lectiu de l’ escola, dins de l’àrea de llengua anglesa.  

Edats indicades: P3,P4,P5 i tota primària 

Nombre de participants: Mínim 4 participants màxim 12 per professor, hi ha la 
possibilitat de doblar professorat  si l’espai ho permet. 
 

 

INFRAESTRUCTURA 

Espai necessari per a fer a l’activitat: una sala interior de 6x 6 m mínim amb una 
alçada de 4metres (gimnàs o sala de psicomotricitat)  

Material necessari:  1 matalàs,  per cada 2 nens, un quitamiedos, un lloc d’ancoratge 
per poder penjar un trapezi. 
 

Proveïdor del material: L’escola ha de posar els matalassos si es tracta d’ una activitat 
anual, per una activitat puntual els podem posar nosaltres. El trapezi o tela el portem 
nosaltres. El material de malabars també. 
 

 

CONTINGUTS 

Continguts: 
 
De tipus pràctic : 

- Jocs variats en anglès per potenciar el vocabulari i gramàtica: jocs d’animals, 
de fruites, de direccions, etc.  

- Elements de circ en general com a medi per aprendre anglès. 



- Utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular durant la classe amb la 
intenció de aprendre l’anglès dins d’un context significatiu. 

 

Metodologia / estructura de la sessió: 

- Introducció explicativa del que es pretén amb la sessió 

- Escalfament bàsic individual 

- Demostració pràctica dels elements/exercicis/jocs que es portaran a terme 

- Treball individual per superar els obstacles que planteja l’element/aparell.  

- Treball individual per abordar aspectes físics de l’execució dels exercicis. 

- Treball col·lectiu amb el grup per vèncer resistències i explicar la base de la 
cooperació  

- Treball sobre el concepte “artístic” aplicat a la sessió 

- Demostració en petits grups i observació crítica de l’execució 

- Anàlisi de la sessió  

- Col·laboració en el disseny d’un espectacle de petit format.  
 

Posada en escena:  
Possibilitat de fer un espectacle en anglès a final de curs. El tema variarà en funció de 
l’edat i el nivell dels participants. 
 

 

PROFESSORAT 

Sonia Ganza Grunvald 
Alison Fraser  

Alison Fraser: 
És artista i professora de tècniques de circ, especialitzada en acrobàcia i equilibris de 
parella. És codirectora de la companyia ´Sirocus Circ´i actualment  treballa com a 
professora de circ a “La Fusteria”.  
Té el títol de monitora de lleure a la “ Fundació Pere Tarres” i és diplomada en Fitness 
a “Victoria University of Technology, Australia. Nivell B de Català 
Sonia Ganza: 
Professora de tècniques de circ i de Tècnica Feldenkrais. Té el títol de Tècnic Superior 
d’Educació de infantil i  de Formadora de Tècnica de reeducació neuromotora 
Feldenkrais.  
Entre altres llocs ha donat classes a l´Institut del Teatre, Circus Oz, Women´s circus, 
escola de circ Rogelio Rivel, així com a diferents projectes amb nens i joves. 
Actualment és professora d’acrobàcia, trapezi i equilibris a “la Fusteria”. 
Certificat de Nivell Avançat d’anglès, EOI Maresme. Nivell C de Català. 
 
Actualment treballen en les següents escoles: Escola Avenç, Sant Cugat, Escola Ramon 
Fuster, Bellaterra, Escola Granès, Cardedeu i Escola Can Manet, Cardedeu. 

 
 

 

OBJECTIUS 

Objectius pedagògics de l’activitat: 



 

 Aprendre l’anglès a traves de l’activitat de  circ. 

 Millorar les habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. 

 Adquirir un enfocament artístic en l’execució i/o en el desenvolupament de 
les activitats. 

 Promoure la creativitat dels alumnes tot interpretant i creant una obra 
artística. 

 Potenciar la confiança en els altres i les actituds participatives.  

 Treballar la constància i la paciència front a la immediatesa. 

 Fomentar el coneixement i respecte del propi cos. 

 Potenciar la confiança en un mateix, treballant l’autoestima i l’auto 
superació. 

 Promoure el coneixement i el interès pel circ i les arts escèniques. 

 Potenciar l’activitat física no competitiva. 
 

 
 

DADES DE CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

Persona de contacte: Sonia Ganza Grunvald 
Mail : sirocus2@gmail.com 
Telèfon. 627544589 
Activitat de pagament 
 
Aquesta activitat està avalada per la Comissió de Formació de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 

 
 
 

 
 

http://www.apcc.cat/
http://www.apcc.cat/

