LUDOTECA MALABAR

La ludoteca circense naix de la inquietud de fer una ludoteca
temàtica i específica de malabars, on es treballe de manera específica habilitats i competències relacionades amb els malabars;
Una pila de jocs, exercicis, dinàmiques i teatralitzacions que ens
faran aprendre i passar una estona entretinguda.
Durant el taller, tindrem la oportunitat d’iniciar-nos i familiaritzar-nos amb els malabars més coneguts: boles, carioques, mocadors, plats, diables, xanques... aprendre les tècniques bàsiques i
jugar amb objectes relacionats: paracaigudes, traga-boles, esquis, roda-bola, cinta cooperativa,...
La ludoteca circense nace de la inquietud de hacer una ludoteca
temática y específica de malabares, donde se trabaje de manera
específica habilidades y competencias relacionadas con los malabares. Un montón de juegos, ejercicios, dinámicas i teatralizaciones que nos harán aprender y pasar un rato entretenido.
Durante el taller, tendremos la oportunidad de iniciarnos y
familiarizarnos con los malabares más conocidos: pelotas, cariocas, pañuelos, platós, diábolos, zancos... aprender las técnicas básicas y jugar con objetos relacionados: paracaídas, traga
bolas, esquís, roda bola, cinta cooperativa,...

Idoni per a totes les edats es presenta com una ferramenta per treballar el desenvolupament psicomotriu, la coordinació oculo-manual, les
habilitats socials i comunicatives , la creativitat, el ritme i les habilitats
específiques dels malabars d’una manera divertida i amena.
Els malabars per a nosaltres són joguets que podem utilitzar en tots els
llocs, solament hem de trobar el joc que ens agrada i començar. Juguem?

Idóneo para todas las edades, se presenta como una herramienta para
trabajar el desarrollo psicomotriz, la coordinación óculo manual, les
habilidades sociales y comunicativas, la creatividad, el ritmo y las habilidades específicas de los malabares de una manera divertida y amena.
Los malabares para nosotros son juguetes que podemos utilizar en todos los sitios, solamente tenemos que encontrar el juego que nos gusta y
empezar. Jugamos?

FITXA TÈCNICA
Edat dels participants: Tots els públics
Espai: Espai pla de 300 m2 (es possible adaptar-lo a altres mides)
Espais exteriors (places , carrers, parcs, etc,)
Espai interior ampli (gimnàs, sala d’actes, poliesportiu,etc.)
Necessitats tècniques
Accés directe amb furgoneta per a descarregar
Temps muntatge i desmuntatge 1 hora
Presa de llum (per a l’equip de música)
Núm talleristes: 2, 3 o 4 en funció del nombre de participants
Duració: 2 a 3 hores

		
EL GRUP
L’equip d’animació de Sinergies Serveis Culturals està compost per un grup
polifacètic de monitors i monitores que després de treballar en distints
àmbits del món de l’educació no formal i l’animació sociocultural, hem
decidit juntar-nos per a posar en comú l’aprenentatge, els recursos i
l’experiència adquirida durant aquests anys.
		 EL GRUPO
El equipo de animación de Sinergies Serveis Culturals está
compuesto por un grupo polifacético de monitores y
monitoras que después de trabajar en distintos ámbitos
del mundo de la educación no formal y la animación
Los malabares para nosotros son juguetes que
podemos utilizar en todos los sitios, solamente
tenemos que encontrar el juego que nos gusta y
empezar. Jugamos?

Contacte

animacions@sinergiesculturals.com
tel: 650086376
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