
 



 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
Els tallers de circ consisteixen en diverses estacions per les quals 
aniran passant tots els participants del taller.  
La quantitat d'estacions i el temps d'aquestes és adaptable segons 
les necessitats, segons les edats dels participants i la durada 
completa del taller.  
Una bona mesura són entre 4 i 6 estacions de 15 o 20 minuts 
cadascuna. 
 
POSSIBLES ESTACIONS 

Hi ha una gran varietat de possibilitats d'estacions: 
 
-Malabars: que es poden convertir en varies estacions, de fet és 
podria fer un taller sencer només de malabars. S'hi fan pilotes, bitlles, 
mocadors, anelles, barrets, diàbolos... 
 
-Acrobàcia: amb uns matalassos i el propi cos podrem fer virgueries. 
 
-Equilibris sobre objectes: bola d'equilibris, rola-bola, monocicles 
 
-Equilibris amb objectes: piques amb les quals farem equilibris amb 
la mà, el dit, la barbeta o el nas 
 
-Funambulisme: caminar per sobre un cable o una cinta elevats. 
 
-Trapezi: fer figures a les alçades amb l'ajuda d'un trapezi et pot fer 

pujar l'adrenalina 
 
-Acro-portés: equilibris acrobàtics amb parella o grups 
 

Com es pot veure hi ha diferents tipus d'estacions, n'hi ha de 
coordinació, de força, d'equilibri i d'altres que no requereixen cap 
habilitat física específica. D'aquesta manera tots els 
públics podran trobar una estació que els hi resulti còmoda 



 



 



 

Pressupost 
 
Els tallers tenen una durada de 2:30 h 
Els preus inclouen tot el material, i estructures necessaris. 
Un monitor expert a cada disciplina.   
(Si calen més monitors s’ha de afegir 250,00 € + IVA per monitor) 
Un regidor 
 
Els tallers de terra: 

 Acrobàcia 

 Malabars I (diàbolos, plats xinesos, mocadors) 

 Malabars II (pilotes, masses, aros) 

 Equilibris amb objectes (piques) 

 Equilibris I (caminadors i monocicles) 

 Equilibris II (bola d'equilibris) 
 

Preu dels tallers terrestres  
1 taller    450,00 € + IVA  
2 tallers   675,00 € + IVA  
3 tallers       1000,00 € + IVA  
4 tallers 1250,00 € + IVA  
  
Els tallers aeris: 

 Màstil 

 Trapezi 

 Teles 

 Funambulisme ( cable ) 
 
Preu dels tallers aeris  
1 taller    500,00 € + IVA  
2 tallers   750,00 € + IVA  
3 tallers       1050,00 € + IVA  
4 tallers 1350,00 € + IVA  

 
Recomanem fer els dos malabars, trapezi, el cable i algun dels 
d’equilibris (monocicles, caminadors i piques), i que per fer tot això 
es necessiten 4 talleristes, perquè es poden ajuntar els equilibris 
amb el malabars.  
 

Preu del Pack 1350 € + IVA (5 tallers amb 4 monitors) 



 

 
L'estructura de trapezi s'ha de mirar si es pot muntar, 
necessitem un espai lliure de 8x8, i 4 punts d'ancoratge, 
arbres, fanals...Si és terra de sorra es pot clavar una piqueta, 
amb terra de ciment es pot posar una xapa d'escalada 
(comporta fer un forat de 8mm). Pel cable es necessiten també 
dos punts d'ancoratge. 

 

Contractació: 
 

David Nicolas i Montagut  Tel. 633 550 851 
davidnicolas@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 

 

 

 


