
 
 

NOM DEL FORMADOR O ESPAI QUE PROPOSA EL PROJECTE 

TRAPEZI CINEMA 
 

NOM DEL PROJECTE 

TALLER DE CLOWN 
 
 

DADES GENERALS 

Ubicació geogràfica de l’activitat: 
Catalunya 

Horari i durada 
- horari lectiu i/o extraescolar 
- activitat  puntual, trimestral i/o anual. 
- sessió d’1h i 30min  

Marc: educació física, tutoria, per una activitat especial dins de l’horari lectiu o 
activitat extraescolar 
 

Edats indicades: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è de primària, 1r, 2n, 3r, 4t ESO 

Nombre de participants: Mínim 10, màxim 20 alumnes 

 

INFRAESTRUCTURA 

Espai necessari: 
Aula o espai interior amb un mimin de 4x7 m. 
 

Material necessari: 
Moqueta min 4x 7 m (no és imprescindible depenent del tipus de terra). També es pot 
substituir per matalassos o altres. 
Reproductor de CD i presa de corrent estàndard. 
IMPORTANT: Si s possible, cal que l’alumne porti roba amb la que es senti ridícul 
(sense buscar com a exemple el pallasso estereotipat). 

 



CONTINGUTS 

 
-Tècniques d’improvisació. 
-Disponibilitat en el joc. 
-Psicologia del clown.  
-Sentiments contradictoris i els seus efectes còmics.  
- El ridícul en la situació dramàtica de fracàs, acceptació del risc de les situacions 
imprevisibles, Joc i improvisació.  
- L’expressivitat de diferents estats d’emoció. 

Metodologia: 
 
Es realitza un escalfament i preparació del cos de 15 minuts. S’explica la disciplina del 
clown. Es proposen activitats d’interrelació amb el grup. I es plantegen improvisacions 
a nivell individual i en petits grups. 
El taller es pot realitzar en 1, 2 ó 4 sessions en funció del interès per aprofundir en 
l’aprenentatge. 

 

PROFESSORAT 

Número i nom dels professors que impartiran el taller/activitat * 
Professora responsable del taller Sílvia Martín  
 

CV mínim dels professors http://silviamartin.aadpc.cat/ 
 

 

OBJECTIUS 

Objectius pedagògics de l’activitat  

- Aprendre a superar les situacions de timidesa que ens provoquen vergonya.  
- Jugar per a trobar elements de creació.  
- Prendre consciència de la importància de l'aportació del treball individual al treball 

en grup.  
- Fomentar de manera positiva la relació entre persones. 
- Valorar el paper del grup com a reforç de la personalitat individual. 

 

DADES DE CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

Persona de contacte Silvia Martín 
Mail  info@trapezicinema.com 
Telèfon 938668202 
Pàgina web www.trapezicinema.com 
Facebook www.facebook.com/trapezicinema 
Vídeos  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjkCV8C6ngbd_Y61Ytd6aB33kikre-Bw 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjkCV8C6ngbXtTuOystiB_sQ-BB6UV-u 
Activitat de pagament 
 
Aquesta activitat està avalada per la Comissió de Formació de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 

http://silviamartin.aadpc.cat/
mailto:info@trapezicinema.com
http://www.trapezicinema.com/
http://www.facebook.com/trapezicinema
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjkCV8C6ngbd_Y61Ytd6aB33kikre-Bw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjkCV8C6ngbXtTuOystiB_sQ-BB6UV-u
http://www.apcc.cat/
http://www.apcc.cat/


 


