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Després de realitzar les fitxes proposades, sabeu moltes coses noves 
o diferents que abans no sabíeu sobre el circ. Perquè perdure el vostre 
coneixement sobre el tema i que quede un material al qual podreu acudir 
quan el necessiteu, us proposem l’elaboració del lapbook.

El lapbook el realitzareu per parelles. Abans de començar a retallar i 
dissenyar les plantilles haureu de dissenyar-ne el contingut. A fer-ho us 
ajudaran els apartats següents, que ja sabreu respondre si heu fet les fitxes.

Però, si voleu investigar més sobre el tema, us indiquem alguns webs i uns 
llibres en els quals podreu obtindre informació:

Eso no estaba en mi libro de Historia del circo de Javier Ramos. Ed 
Almuzara 2019.
Biografía del circo de Jaime de Armiñán. Ed Pepitas de calabaza. 
Logroño2014
Historia del circo: viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominique 
Mauclair. Ed. Milenio
El gran salto. La asombrosa historia del circo de Raúl Eguizabal. Ed 
Península. Atalaya.
https://es.wikipedia.org/wiki/Circo
https://www.historiaespanaymundo.com/secciones/historia-
contemporanea/habia-vez-circo
http://cirquemagique.com/smartblog/63_historia-origen-circo.html

Revistes d’art circense :

http://www.zirkolika.com/  
http://www.malabart.com/

Creem un lapbook sobre el circ
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Per a començar a dissenyar el lapbook 
us proposem alguns punts que podria 
contindre:  

La història del circ:

Fa 3000 anys
A l’Edat Mitjana
Els segles XVIII-XIX-XX-XXI

Les disciplines del circ actual:
Trapezi
Corda
Teatre físic i gestual
Acrobàcia
Malabars
Vídeo creadors
Teles aèries
Pallassos
…

Les escoles de circ a València::
Circo Gran Fele: www.circogranfele.com 
Associació Valenciana de Circ:  
www.espaidecirc.com

Contorsions, Festival Internacional de Circ de València: 
https://festivalcontorsions.com/espectaculos/

Companyies:

Baraka circ: www.barakacirc.com 
Circ Pistolet: www.circpistolet.cat.es 
El Fedito: www.elfedito.com 
AVC: www.espaidecirc.com 
Vaiven Circo: www.vaivencirco.com

Exemple de lapbook

Creem un lapbook sobre el circ



Sobre la història del teatre-circ de la ciutat de 
València i d’altres poblacions d’Espanya podeu 
utilitzar l’article de la revista digital La Factoría: 

El teatro-circo en España: apuntes de Genís 
Matabosch  
El web a la qual podeu acudir és: http://www.
revistalafactoria.eu/articulo.php?id=449 

Sobre els circs amb animals: 

Campanya circs sense animals:

https://www.animanaturalis.org/p/campana_
circos_sin_animales

Municipis lliures de circs o espectacles amb 
animals:

http://www.infocircos.org/lista-de-ciudades-
libres-de-circos-con-animales-en-espana/

València ciutat sense espectacles amb animals:

http://www.circogranfele.com/filosofia-circo-
gran-fele-circo-sin-animales
https://www.valenciabonita.es/2018/12/19/la-
comunidad-valenciana-prohibe-los-circos-
con-animales/

Sobre escoles de circ per a xiquets: si després 
de tot aquest treball vos plantejàreu acudir 
a una escola de circ o si en el vostre col•legi 
tinguéreu una activitat d’escola de circ, us 
animem que visiteu els webs següents i que 
hi prengueu idees per a fer una petició a 
l’AMPA.

www.circoycole.com
www.espaidecirc.com
www.totart.info
www.dinamicespectaculos.com

Us proposem uns altres punts d’investigació
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