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D A D À B A R C E L O N A
Mirem el món a través de l'art!

DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el lleure infantil entès 
com a eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experiència pròpia, d'una mare que vol altres 
mirades per als seus fills, i vol ser una proposta arriscada per a gent petita però de grans aspiracions. És la 
voluntat ferma de deixar als nens un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin 
afrontar els nous reptes i ser més lliures!

-" Fa quatre anys, un dia de primavera, tornant de portar els nens a l'escola em vaig adonar que totes les 
ofertes de casals que trobava per als meus fills no em satisfeien. Volia alguna cosa que s'apropés més a la 
nostra realitat, a la meva manera d'entendre l'educació i vaig decidir que muntaria un casal. Després hi van 
haver moltes hores en silenci i plenes de somnis delicats, molts cafès i molta passió i, finalment vaig anar 
trobant la gent, professionals en la mateixa direcció i amb ganes d'involucrar-se en "altres" projectes, vaig 
trobar un espai preciós i va néixer el Dadà. El nom li va posar el pare de la Maria i el Fèlix, els meus fills, 
perquè voliem que fós la definició perfecte de tenir un esperit de rebel.lió, d'anar contra els convencionalis-
mes i de la voluntat de provocació de l'ordre establert. Com el moviment, del mateix nom, volia tenir una 
postura anàrquica, irracional i primitivista i posar en qüestió totes les convencions perquè els nens pogues-
sin créixer amb uns altres valors més oberts, més moderns i més socials."-
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-”... La primera tasca de l’educació és sacsejar la vida 
però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. Aquesta 
és la nostra obligació cap al nen: donar-li una mica 
de llum i seguir el nostre camí. Si l’ajuda i la salvació 
han d’arribar només pot arribar a través dels nens. 
Perquè ells són els creadors de la humanitat.” -

Maria Montessori (1870-1952)
Educadora i metgessa

Història

D A D À B A R C E L O N A
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Els tallers d'estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i lúdic per a despertar, els mesos de la calor, 
la sensibilitat dels nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es recolza de manera trian-
gulada amb la dansa, la música i l'art. Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en definitiva, 
més lliures

Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any l'art deriva en diferents disciplines per anar 
donant una amplitut a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar dos grups d'edats per tal 
de trobar altres ritmes però l'idea és barrejar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de 
pensament i creativitat i enriquir-los.

Hi ha una idea general d'explicar als nens l'art del circ de manera "tradicional" però, ens agradaria, també, 
fer-los arribar el missatge de modernitat i de fet social. Volem parlar del circ quan és art i del circ quan és 
compromís, cooperació i suport. Volem explicar-los-hi  una mica el què passa fora i ajudar des de dins. 
Volem proposar un projecte de dibuixos i curts per a Pallassos sense Fronteres i contribuir, des d'aquí, a fer 
un món millor! 

Us convidem al nostre espectacle:
BENVINGUTS!

D A D À B A R C E L O N A

ENTREU, MIREU I GAUDIU I QUE NO US FACI POR 
VOLAR... PERQUE SEREM TOTS IGUALS, GRANS I 
PETITS, I CANVIAREM EL MON.

Us hi esperem!

Les carpes del circ

2014

CIRC!

Benvingu
ts

     al 
meravelló

s

 Mon del 



FITXA 
TECNICA

Dates i horari
del 30 de juny a l’11 de juliol de 9.00h a 17.00h

Capacitat
10 nens per grup

On
ESCOLA MAFALDA
Rambla de Poblenou 157
08018 Barcelona 

Preu
SETMANA 250€
COMPLET 400€

RESERVA 250€

Idea i disseny
Ester Rovira 

Organització
Escola Mafalda

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

Edats i tallers

De 5 a 7 ans
CIRC, MÚSICA I EXPRESSIÓ CORPORAL

del 30 de juny al 4 de juliol
Moviment creatiu
Tastaolletes de circ
[Malabaristes, mags, clown, domadors i equilibristes]

del 7 a l’11 de juliol
La rítmica de Jaques-Dalcroze
Tallers de creació de circ

Dates i Llocs
del 30 de juny a l’11 de juliol de 2014
ESCOLA MAFALDA . Rambla de Poblenou 157
www.dadabarcelona.com

Els alumnes amb germans gaudiràn d’un descompte del 15% 
en el casal en el segon germà. És obligatori fer la reserva per 
tal de tenir plaça.

INSCRIPCIÓ
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D A D À B A R C E L O N A

GRAN VIAGLÒRIES
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D A D À B A R C E L O N A

Horari

Grup Petits
Matí
  9.00 a 9.15 Entrada
  9.15 a 10.30 TASTAOLLETES DE CIRC
  o
  CALDER/ Taller de Plàstica [Gemma Vittolo]
10.30 a 11.00 Pati i esmorzar
11.00 a 12.30 MOVIMENT CREATIU [Elena Montes Viza] 
  o
  LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Anna Jacas]
Migdia
12.30 a 13.00 Dinar i descans
13.00 a 14.00 Lliure
Tarda
14.00 a 15.00 Deures o pel.lícules de circ
15.00 a 16.45 TALLER DE CIRC
  o
  TALLER DE CREACIÓ [Elena Montes + Ariadna Martí de Puig]
16.45 a 17.00 Sortida

Grup Grans
Matí
  9.00 a 9.15 Entrada
  9.15 a 10.30 MOVIMENT CREATIU [Elena Montes Viza] 
  o
  LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Anna Jacas]
10.30 a 11.00 Pati i esmorzar
11.00 a 12.30 TASTAOLLETES DE CIRC
  o
  TALLER DE CREACIÓ 1 [Ariadna Martí de Puig]
Migdia
12.30 a 13.00 Dinar i descans
13.00 a 14.00 Lliure
Tarda
14.00 a 15.00 Deures o pel.lícules de circ
15.00 a 16.45 TALLER DE CIRC 
  o
  TALLER DE CREACIÓ 2 [Ariadna Martí de Puig]
16.45 a 17.00 Sortida

Un/a professor/a acompanyarà als nens en totes les activitats i tallers. No hi han monitors!
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DOMADORS
Presentar el món dels domadors i explicar, descobrir i compartir la nostra vida i ofici "el Circ" 
amb tots els nens. Descobrir la doma, del nostre gos Sepik, a partir d'un DVD i fer-los-hi enten-
dre la comunicació que s’estableix entre l’individu i l’animal: un llenguatge nou!

Continguts
DESCOBRIMENT DEL NOSTRE COS I LES SEVES CAPACITATS: 
MOVIMENT, LLEUGERESA, EQUILIBRI i DESEQUILIBRI, TOMBARELLES, RODES I ALTRES FORMES ACROBÀTIQUES MOLT 

SENZILLES A TRAVÉS DEL JOC I EL TEBALL AMB EL GRUP.

DOMA D'ANIMALS

MAGS
Contingut molt lúdic i pedagògic per aprende a construir els propis objectes màgics i tot el 
que necessites aprendre per entrar al món de l'il·lusionisme.

Continguts
JOCS DE MÀGIA CLÀSSICS
Cartes, papers, capsetes, varetes, boles. 
MOVIMENTS I POSICIONS
EFECTES I PRESENTACIONS
ESCENARIS I PARAULES
ALTRES IDEES

MALABARS
Presentar els malabars als nens/es com un art del moviment dins del circ, i com a ofici i forma 
de vida. Treballar amb objectes tradicionals i amb altres per que descobreixin diferents objec-
tes quotidians amb els quals podem fer malabars i manipular.

Continguts
MALABARS CLÀSSICS (PILOTES, MACES, PALS XINESOS...)
BOSSES DE PLÀSTIC
PAPERS
FRUITES
AMPOLLES DE PLÀSTIC
ALTRES OBJECTES

 

 

D A D À B A R C E L O N A

Tallers



 

MOVIMENT CREATIU
Treballar desde la consciència corporal, el pes i la suspensió del cos. Treballar la fluidesa i 
l'harmonia en el moviment. i el llenguatge físic per moure les emocions i poder expressar 
mitjançant el cos allò que el nen vol comunicar.

Continguts
MOVIMENT 
Relació entre percepció - espai - equilibri. On s’origina el moviment/ què és/ / Tipus de moviment. 
RELACIONS
Moviment - abstracte/ moviment - quotidienitat/ moviment - silenci
COMPOSICIÓ/ IMPROVISACIÓ/ COREOGRAFIA
Dotar a l'infant d'eines de moviment i deixar-lo lliure per  poder crear i poder, al final, seguir les 
pautes.

MUSICA
Aproximar a l’infant a la relació que hi ha entre la música i el movimernt creatiu, a través del joc, 
per poder assolir un aprenentage musical farcit d’experiències corporals i sensorials (Métode 
Dalcroze)

Continguts
CANÇONS i DANSES   
Fer servir la memòria com a eina per jugar i aprendre    
ESPAI QUE ENS ENVOLTA
Oferir al nen un micromón on desenvolupar les seves capacitats   
MATERIALS DE PERCUSSIÓ
Descobriment de les possibles sonoritats, formes, colors i textures.
MANIPULACIÓ
Reforçar la motricitat de l’infant ( pilotes, cordes, mocadors, cercles…)

PALLASSO_CLOWN
Per saborejar l'alegria inherent en nosaltres i desinibir-nos a consciència! Obrir els ulls, per mirar 
cap endins totes les emocions que ens bullen i ens fan viure i aprendre a donar-les i deixar-les 
papallonejar...

ESCALFAMENT CORPORAL, JUGANER I DESINHIBIDOR
per conectar-nos amb el cos i l'emoció (a base de cançons i jocs).

 

Ju
lio

l 2
01

3 
. T

AL
LE

RS
 D

’E
ST

IU
D A D À B A R C E L O N A



 

CONSCIENCIACIÓ DE L'ESPAI ESCÈNIC I DEL MÓN MÀGIC QUE AIXÒ REPRESENTA
Perquè amb la nostra imaginació el podem poblar del que vulguem.
ENTRADES I SORTIDES CLOWNESQUES
Tastar la improvització i la relació amb l'altre en escena.

TRAPEZI
Endinsar-se en saber perquè cal una bona base tècnica corporal al Circ. I com podem transfor-
mar aquestes tècniques en eines d’expressió i comunicació. Fomentar l’esforç personal, segons 
la tècnica que trií cada nen, i aprendrem a assumir la responsabilitat en el procés 
d’aprenentatge creatiu : què vull expressar? Aprendre a jugar amb el circ i a treballar i conviure 
en grup i buscar alternatives creatives i participatives en aquest espai de conèixer el Circ, en 
contraposició a les consumistes i passives que solem tenir en temps d’oci.

Continguts
COORDINACIÓ I DESCOBERTA DELS LÍMITS I POSSIBILITATS
RISC, PRECISIÓ I SEGURETAT : PERQUÈ ÉS IMPORTANT
CONSCIÈNCIA DEL COS I ELS HÀBITS POSTURALS
CAPACITATS EXPRESSIVES I COMUNICATIVES
LA CONSTRUCCIÓ ARTÍSTICA

TALLERS DE CREACIO I DE CALDER
Endinsar-se en el fet artístic i provocar les noves idees. Fer sorgir un altre món. Muntar la carpa i 
ficar-nos-hi a sota per poder descobrir els nous colors. Sentir la màgia, els nous llenguatges, 
les altres maneres i deixar-nos anar per poder crear. També sentir una altra manera de 
comunicar-se com si fós inventada i fer-la pròpia.

Continguts
TREBALLAR ESTRUCTURES DE GRUP I DE COMUNICACIÓ
TREBALLAR EL FET SOCIAL DEL CIRC _ PALLASSOS SENSE FRONTERES (UN ALTRE MÓN!)
PRENDRE CONSCIÈNCIA DE L’ENTORN I DEL MOMENT
CREAR DIÀLEGS ARTISTA _ ESPECTADOR
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ESCARLATA CIRCUS
Actors, clowns, funambulistes, malabaristes i domadors
Actualment compaginen la seva feina a la Cia. Escarlata Circus, de la que són fundadors, amb la docència a 
la “Crica” i a “L’escoleta” . També participa de forma activa a Pallassos sense Fronteres.

ANNA JACAS PAÑELLA 
Pianista i llicenciada en Pedagogia del Llenguatge i l’Educació musical.
Actualment compagina la feina de professora a l’escola Joan Llongueras de Barcelona amb la docència a 
diferents centres educatius i musicals a Barcelona.

MOI JORDANA 
Actor, clown i malabarista
Actualment compagina la seva feina a la Cia. Moi Jordana, de la que és fundador, amb la docència a la 
“Crica” i a “L’escoleta” . També participa de forma activa a Pallassos sense Fronteres.

ARIADNA MARTÍ DE PUIG
Filòloga en Llengua Catalana, trapezista, acròbata i professional de les arts escèniques.
Compagina la seva feina de regidora d’art escèniques amb la docència de circ per adults i nens a l’escola 
L’Antàrtida, i el circ itinerant amb la companyia Circòsmic.

ELENA MONTES VIZA
Ballarina de dansa contemporànea, fotògrafa i escriptora de contes
Actualment compagina la seva feina a la companyia Thomas Noone de Barcelona amb classes de dansa i els 
relats per a nens

GEORGINA VILA BRUCH
Comediant de circ, pallassa, llicenciada en història i revolucionada social.
Actualment compagina la feina de comediant amb la de professora de teatre per nens, teatre físic per 
adults, i tallers creatius de sensibilització mediambiental.

GEMMA VITTOLO
Llicenciada en Belles arts i Història de l’Art
Actualment professora de visual i plàstica a l’Escola Tarrés (Sabadell) i el FEDAC (Castellar del Vallès) i partici-
padora activa de Trobades de la UNESCO
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MES 
INFORMACIO

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

D A D À B A R C E L O N A
Lope de Vega 106, 3r  
08005 Barcelona
T + 34 933 075 369 
www.dadabarcelona.com


