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INFORMACIO GENERAL DE LA TROBADA 
 

Lloc de realització de 

l’activitat 

Mas de l’Hort Iglésies 

Carrer de Tarragona, 10, 43470 La Selva del Camp  

https://goo.gl/maps/A2dmSVubgV6UJBpb8  

Nombre màxim de 
participants per 

jornada 
75 alumnes i mestres de Cicle Mitjà (3r i 4t d’EP) 

Equipament necessari i 
obligatori 

− Roba esportiva (xandall del centre) i roba d’abric adient amb 
l’època de l’any 

− Calçat esportiu de sola dura i resistent. 
− Mascareta pel trajecte en autobús 
− L’esmorzar i aigua 
− Dinar (només per a la jornada de tot el dia) 

Preu de l’activitat per 

participant 

JORNADA DE MATÍ JORNADA DE TOT EL DIA 

21,00 euros 

(inclou: l’activitat i el bus d’anada 
i tornada) 

 

11,00 euros 

(inclou només l’activitat) 

27,00 euros 

(inclou: l’activitat i el bus d’anada 
i tornada) 

 

17,00 euros 

(inclou només l’activitat) 

https://goo.gl/maps/A2dmSVubgV6UJBpb8
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ORGANITZACIÓ 
− Les   activitats   les   portaran   a   terme monitors/es especialitzats de la Companyia El 

Circ de les Musaranyes. 
− La proposta serà fer un tast de les diferents tècniques, amb l’objectiu bàsic que puguin 

conèixer els materials, que puguin experimentar sense por sensacions diferents i sobretot 
que trobin el plaer de passar-s’ho bé gaudint de les possibilitats que el seu cos els 
permeti. 

− L’organització dels grups es faria d’acord amb 3 activitats diferenciades en diferents 
espais a l’aire lliure: 

o l’activitat d’aeris; 
o les slaklines i equilibris; 
o els malabars. 

− A l’inici de l’activitat es farà una explicació conjunta. 
− Els alumnes inscrits participaran en les tres activitats, que les realitzaran de manera 

alternativa durant tot el matí (en cap cas es permetrà l’assistència d’alumnes del 
centre que no realitzin les activitats, si es donés el cas, els mestres del centre seran els 
responsables d’aquests alumnes) 
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HORARIS. ACTIVITAT DE MIG DIA (fins les 12:45h) 

9:00h Recollida del alumnes del centre educatiu  

9.30h  Arribada a La Selva del Camp 

9.30h a 10h. Esmorzar i coneixement de l’espai 

10h. a 10.30h. Explicació conjunta amb tots els infants: 

o Organització de la jornada 
o Distribució dels grups 
o Explicació general de les tècniques de circ que coneixerem 
o Presentació del material i normes d’ús 

10.30h a 12h Realització dels 3 
tallers (aeris, equilibris i malabars) 
de 30 minuts de durada cadascun 

12h a 12.30h Temps lliure i tornada 
cap el centre educatiu 

 

HORARIS. ACTIVITAT 
DE TOT EL DIA (fins les 
15:30h) 
9:00h Recollida del alumnes del 
centre educatiu  

9.30h  Arribada a La Selva del Camp  

9.30h a 10h. Esmorzar i coneixement de l’espai 

10h. a 12.30h. Explicació conjunta amb tots els infants: 

o Organització de la jornada 
o Distribució dels grups 
o Explicació general de les tècniques de circ que coneixerem 
o Presentació del material i normes d’ús 

13h a 14h Dinar (amb la supervisió dels mestres i/o adults acompanyants del propi centre 
educatiu) 

14h a 15h Espectacle de circ* (o si els mestres ho prefereixen continuar amb els tallers) 

15h a 15.30h Temps lliure  i tornada cap el centre educatiu 
*L’espectacle és un combinat de tècniques de les diferents propostes que ells han pogut gaudir i on podran veure com es 

transforma el contingut d’una tècnica en una posada escènica en un escenari. 
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CONSIDERACIONS IMPORTANTS 
Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les  tasques de control sobre els 
vostres alumnes. Estigueu localitzats/des a la zona de l’activitat per si es produís algun 
problema amb algun alumne. 
Els  components  de  l’organització  no  vigilaran  els  vostres  alumnes  fora  de l’activitat, 
per això els heu de tenir controlats i visibles per a que no es “perdin” per La Selva del 
Camp. 
L’Ajuntament de La Selva del camp ens cedeix gustosament les seves instal·lacions, per 
aquest motiu heu de vigilar que es respecti l’entorn i que les deixalles es dipositin als 
contenidors. 


