
5. El gran taller de circ. 
 

5.1 Funcionament general: 
 
Aquest taller es tracta d’un taller lliure on cadascú pot experimentar lliurement amb el material 

que vulgui, aquest està distribuït en 8 zones, cada zona està delimitada per unes balles,que ens 

permetran realitzar l’activitat d’una manera tranquil·la i segura. El personal de Viu i Riu es farà 

responsable d’ensenyar com funciona el material aquells que ho demanin, d’evitar acomulacions 

de persones en zones concretes, i evitar que ningú faci un mal ús del material (sobretot quan 

aquest mal ús pugui ser perillòs per a altres usuaris). En cada zona hi trobarem un cartell 

informatiu on ens explicarà d’una manera breu i gràfica el funcionament, els records guinees, 

les curiositats i els malabaristes de gran renom d’aquella modalitat en concret.   

 

Al mig del taller hi trobarem un cartell informatiu on explica de manera breu el nostre projecte, 

reflectint-hi els quatre principis bàsics. 

 

Aquest taller, tot i semblar un taller per infants, està pensat perquè en gaudeixin pares i fills. 

El taller està pensat i organitzat de tal manera que cadascú en gaudeix a la seva manera segons 

les seves inquietuds. Qui simplement vol experimentar sensacions noves, podrà practicar 

multitud d’elements diferents, aquells que volen aprofundir i aprendre cosses del circ, en els 

cartells informatius obtindrà tota la informació necessària. En cas de voler saber més coses o 

tenir dubtes, es podrà recórrer a l’ajut del personal qualificat de Viu i Riu.   

 

Aquest taller incorporarà un equip de so on el contractant podrà triar entre tres fils musicals; 

música de circ, música festiva i música infantil. 

 

El món del circ és un món on tothom i té cabuda i això ho hem tingut molt en compte  en el 

taller, en aquest  hi ha materials per a totes les edats, trobarem elements senzills així com les 

xanques de pot, el pedalò, els equilibris a la corda, el velocípede petit ... ideal per a infants  de 3 

a 5 anys,  material no gaire complex, així com el plat xinés els pals del diàble,les carioques, els 

mocadors, les boles, els patins de coordinació la taula d’equilibri ... ideal per a infants de 6 a 14 

anys i elements més complexos com el velocípede gran, els monocicles, la giralre, les masses, 

els diàbolos... ideal per a a adolescents, joves i pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Funcionament per zones: 
 

Zona de coordinació: 

 

Material : 

- 4 Pedalons 

- 2 patins 

- 4 cons 

- 1 faristol informatiu 

 
Material reciclat 

Nombre d’usuaris 

que permet la zona:  

12 usuaris 

 Nivell de dificultat: 

Patins Mig- baix  

Pedalò Mig-baix  

 

Descripció de la zona de coordinació: 

 

Aquesta zona és ideal per cooperar conjuntament grans i petits té com a 

finalitat la cooperació i la coordinació. Consisteix en posar un peu en cada 

un dels forats i caminar coordinativament els quatre a la vegada, en aquesta 

zona ens trobarem un circuit marcat per recórrer amb els patins i dos patins 

que ens permet realitzar tot tipus de jocs. 

 

A la mateixa zona trobarem els pedalons, que consisteix en quatre rodes 

que transformen el moviment lineal del caminar amb un moviment circular 

que permet moure les rodes.  

 

 

Zona de bicic rares: 

 

Material : 
- Velocípede gran 

- Velocípede petit 

- Bi-bot 

- Giralre 

- 1 faristol 

informatiu 

- 4 suports bicicletes 

 
Material reciclat 

Nombre d’usuaris que permet la zona:  8 usuaris 

 

 

Nivell de 

dificultat: 

Velocípede gran Mig   

Velocípede petit Baix  

Patibot 

 

Baix  

Giralre Alt  

Descripció de la zona de bicicletes rares: 

 

Consisteix en experimentar amb les bicicletes més curioses que et 

puguis imaginar.  

 

Velocípede gran: Ves amb bicicleta com ho feien fa 200 anys. 

Velocípede petit: Els més petis també podran experimentar 

aquesta sensació 

Giralre: Tot una habilitat gira a la dreta i la roda anirà cap a 

l’esquerra a veure qui és capaç anar amb aquesta! 

Patibot: ´s un patinet que funciona sense posar els peus al terra, si 

saltes sobre la plataforma el patinet avançarà endavant. 
 



 

 
Zona de malabars de swin: 

 

Material : 

- 4 diables 

- Taula suport material 

- 6 Plats xinesos 

- 4 pals del diable 

- 6 carioques 
- 1 faristol informatiu 

 

 
    Material reciclat 

Nombre d’usuaris que 

permet la zona:  
20 usuaris 

 

 

Nivell de dificultat:  

Diàbolos Mig-alt  

Plat xinès Mig  

Pals del diable Mig-alt  

Carioques Mig-baix.  

Descripció de la zona de swin: 

 

Els malabars de swin són un dels pilars del món dels 

malabaristes, en aquests i juga un paper primordial la  

coordinació oculo-manual, les habilitats i l’autosuperació. 

Aquesta zona permetrà que grans i petits descobreixin i 

gaudeixin dels malabars de swing (aquells en que la 

manipulació de l’objectes està sempre en contacte 

d’una manera o altre amb les mans). Alguns dels 

malabars que ens trobarem en aquesta zona son: El 

diábolo, els pals del diable, el plat xinès, les 

carioques...  

 
 

 

 

 
Zona de malabars de llançament: 

 

Material : 

- 50 Mocadors 

- 30 Boles 

- 6 Mases  

- 6 cercles 

- 1 Taula suport material 

- 1 faristol informatiu 

 
Material reciclat 

Nombre d’usuaris 

que permet la zona:  

30 usuaris 

 

 

Nivell de dificultat:  

Mocadors Baix  

Boles Mig  

cercles Mig-alt  

Mases alt  



Descripció de la zona de llançament: 

 

La zona de llançament és una zona indispensable en el món dels malabars, 

aquesta ens permet experimentar i descobrir l’essència del món dels malabars 

, segons estudis recents publicats per edgar james swift a la revista journal “of 

psychology” una revista prestigiosa de l’àmbit de psycologia. Han descobert 

que els malabars de llançament, és un dels exercicis més eficient pel 

desenvolupament de la coordinació  de la mà no hàbil, així com la creació de 

sinapsis que connecten l’hemisferi celebral dret amb l’hemisferi esquerra . 

 

 

 

 
Zona de taula d’equilibri: 

 

Material : 

 

- 6 taules d’equilibri 

- 6 tubs per fer 

equilibris  

- 1 faristol informatiu 

 

 
       Material reciclat 

Nombre d’usuaris 

que permet la zona:  
10 usuaris 

 

 

- Taules d’equilibri 

 

Nivell de dificultat:  

Mig-baix  

  

  

  

Descripció de la zona de taula d’equilibri: 

 

En aquesta zona es podrà experimentar els equilibris 

d’una forma sana i segura, consisteix en posar-se a sobre 

d’una taula amb un tub a sota d’aquesta, l’objectiu es 

mantenir-se sense que la taula toqui al terra.  

És una activitat ideal per a treballar els equilibris.  

 

 

 
Zona de taula de slike line:  

 

Material : 

 
- slake line 

- 1 faristol informatiu 

 

 
Material reciclat 

Nombre d’usuaris que 

permet la zona:  
6 usuaris 

 

 

- slake line 

 

Nivell de dificultat:  

Mig-baix  

  

  

  



Descripció de la zona de taula d’equilibri: 

 

Aquesta zona consisteix en passar caminant per 

sobre d’una cinta d’un costat a l’altre  es treballa 

amb aquesta el equilibri i la confiança amb un 

mateix.   

 

 
 

 

 

 
Zona de xanques:  

 

Material : 
- 1 xanques grans 

-2 xanques mitjanes 

- 2 xanques petites 

- 2 xanques de 

recanvi 

- 6 xanques de pot 

- 1 suport xanques 

- 1 faristol informatiu 

 

 
Material reciclat 

Nombre d’usuaris que 

permet la zona:  
18 usuaris 

 

 

Nivell de dificultat:  

Xanques grans Mig-alt  

Xanques mitjanes Mig  

Xanques petites Mig  

Xanques de pot baix  

   

Descripció de la zona de xanques: 

 

Aquesta zona ens permetrà experimentar amb elements 

que de ben segur hi jugaven es nostres pares i els nostre 

avis quan eren petits.  

 

Les xanques ens permeten un treball d’equilibri  

influenciat per a dos factors, el primer és l’elevació del 

centre de gravetat i el segon és la disminució de la 

superfície de contacte, la unió d’aquests dos factors ens 

permeten experimentar una sensació única.  

 

 

Zona de monocicles:  

 

Material : Nombre d’usuaris que 

permet la zona:  
6 usuaris 



 

- 4 monocicles 

- 4 balles 
- 1 faristol informatiu 

 

 
Material reciclat 

 

 

Nivell de dificultat:  

Monocicle amb balla Mig  

Monocicle sense balla Alt  

  

Descripció de la zona de monocicles: 

 

El monocicle és un clàssic en el món del circ, el 

primer monocicle fou inventat a començaments del 

segle XIX i des de aleshores ha estat molt present 

en tot tipus d’espectacles de circ. És una activitat 

ideal per a treballar la coordinació i l’equilibri. Les 

balles ens faciliten molt l’aprenentatge del 

monocicle. 

 

5.3 Quadre resum del gran taller de circ. 

 
Descripció del gran taller de circ:                                                 1 €/infant 

(2 monitors mati o tarda 3h,500€, mati i tarda 6h 800€) 

 
Es tracta d’un taller mòbil, no té un lloc fix sinó que el muntem allà on vulguis, carrer, plaça, parc etc. És un taller lliure on 

cadascú pot experimentar amb el material que vulgui,  aquest està distribuït en 8 zones, cada zona està delimitada per unes 

balles,que ens permetran realitzar l’activitat d’una manera tranquil·la i segura. 

 

Aquest taller, tot i semblar un taller per infants, està pensat perquè en gaudeixin pares i fills 

En cada zona hi trobarem un cartell informatiu on ens explicarà d’una manera breu i gràfica el funcionament, els records 

guinees, les curiositats i els malabaristes de gran renom d’aquella modalitat en concret. El taller es pot adaptar en qualsevol 

espai, carrers, places, patis...  El personal de viu i riu ajudarà i ensenyarà a tot aquell que ho vulgui. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ideal per: 
Escoles, casals d’estius, festes majors, festes de barri, clubs esportius, fires de qualsevol tipus, concentracions, festes 

d’entitats... En definitiva, és una activitat ideal per a qualsevol acte on vulguis que la canalla i no tant canalla gaudeixin d’unes 

activitats de qualitat 

Material : 
 

- 1 equip de so 

 

 
- 2 carioques de  

Característiques 
tècniques 

Nombre d’usuaris 
 

Ve amb 

equip 

de so! 



- 1 remolc 
- 75 suports de  

   balles 

- 75 pals de balles 
- 75 cordes per les  

   balles 

- 8 faristols  
   explicatius 

- 1 Cartell  

   explicatiu del   
   projecte 

- 1 Entrada 

- 2 Pedalons 
- 2 patins 

- 4 cons 
- 1 Velocípede gran 

- 1 Velocípede petit 

- 1 Bi-bot 
- 1 Giralre 

- 4 suports 

  bicicletes 
- 4 diables 

- 2 diables de recanvi 

- 6 Plats xinesos 
- 3 plats xinés de  

  recanvi 

- 10 pals del diable 
- 2 pals del diable de   

  recanvi 

- 6 carioques 

   recanvi 
- 50 Mocadors 

- 30 Boles 

- 6 Mases  
- 3 mases de recanvi 

- 6 cercles 

- 2 cercles de recanvi 
- 4 taules d’equilibri 

- 2 taules de recanvi 

- 6 tubs per fer  
  equilibris  

- 1 slake line 

- 1 xanques grans 
-2 xanques mitjanes 

- 2 xanques petites 
- 2 xanques de  

  recanvi 

- 6 xanques de pot 
- 4 xanques de pot de  

   recanvi 

- 3 monocicles 
- 4 balles 

 

 
Material reciclat 

Edat:  
        Per a tots els públics. 

 

Espai: 

        - Interior o exterior. 

        - Taller adaptable a l’espai. 

        - Zona il·luminada i plana . 

           uns 300m2. 

        - Accés al vehicle 

           per muntar. 

        - Aparcament reservat pel 

          cotxe i el remolc. 

Personal Viu i Riu: 

2 monitors en cas de voler més hi haurà un 

suplement de 60 euros per cada un de més. 

 

Durada:  
         Mati o tarda 3h.  

         Mati i tarda 6h. 

 

Preparació: 

        - Muntatge 2 hores aprox. 

        -  Desmuntatges 1 hora 30 

            minuts arox. 

 

Presa de corrent: 500w pel so 

Aquest taller disposa de  material 

per a 189 infant que realitzin 

malabars a la vegada, no obstant al 

llarg d’un dia en poden passar més 

de 500 persones.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.viuiriu.cat 

 

Més de 500 persones! 

Venim on 

tu vulguis! 


