


Kanaya Circ és una associació cultural fundada el 2016 a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat amb el propòsit de promoure el circ en totes les seves formes, no només 
com a mitjà d'expressió artística sinó que també com a eina de transformació social i 
educativa.
 

QUI SOM KANAYA CIRC?

JUSTIFICACIÓ
Kanaya Circ en els darrer anys, ha posat el seu focus en realitzar projectes de circ
social, culminant aquest procés d'especialització amb l'atorgament del Premi
Zirkolika a millor projecte de circ social de Catalunya 2020.
L'ús del circ com a eina de transformació social i personal, permet entendre l'art
des d'una altra perspectiva, on posem en valor el procés d'aprenentatge i
l'impacte sobre els participants per davant de l'assoliment d'objectius tècnics en
les disciplines de circ amb les que es treballa. 

La proposta, és una activitat d’educació en el
lleure amb el circ com a eina i centre

d’interès. Cal diferenciar-la, en aquest sentit,
d’un campus o escola de circ en la que es

desenvolupen activitats amb un objectiu de
perfeccionament tècnic.

El nostre equip professional ha 
estat format principalment a 
l'escola de circ de l'Ateneu Popular 
9 Barris i posteriorment han 
ampliat els seus coneixements en 
cursos impartits per Cirque du 
Soleil i EYCO.



QUINES ACTIVITATS ES FAN?

Equilibris sobre objectes

· Teles acrobàtiques

· Trapezi

· Aro/ Lira

 Aeris
Una disciplina que posa a proba
la nostra flexibilitat i força amb
un conjunt de  figures, caigudes
i rutines

Malabars
· Pilotes

· Aros

· Maces 

· Plat xinès

· Devilstick

· Diabolo

Una disciplina que ens
ajudarà a millorar la nostra
coordinació amb una
tranferència directa a
exercicis de la vida
quotidiana

Una activitat que 
experimenta l'equilibri sobre
diferents objectes i 
superfícies posant a proba 
les nostres habilitats.

· Rola-Bola

· Slack-line

· Pedalins

· Monocicle

· Bola d'Equilibri

 Acrobàcia
· Acrobàcia de 

  terra

· Tricking

· Minitramp

 airtrack

Una disciplina per els/les amants de 
volar pels aires, girar, saltar i rodar. 

Una bona manera de posar-se en 
forma i desenvolupar les capacitats 

físiques.



EXEMPLE HORARI SETMANAL

ROBA ESPORTIVA

MITJONS ANTILLISCANTS

MASCARETA

CANTIMPLORA

BANYADOR

TOVALLOLA

CREMA SOLAR

SABATES D'AIGUA

TARGETA T-16 O ALTRES

MATERIAL



Autorització
Fitxa de salut 
Fotocòpia de la targeta sanitària 
Rebut de pagament 

Per realitzar la inscripció cal emplenar el formulari (el
podreu trobar aquest enllaç: kanayacirc.com/casaldestiu/)

Rebreu un correu electrònic de confirmació i les
instruccions per fer el pagament. 

Per tal de formalitzar la inscripció caldrà lliurar la resta de
documentació: 

Els contingents seran per ordre d'inscripció amb un màxim
de 20 participants per setmana. 
Usuaris habituals del projecte CAM tindran preferència en
la inscripció.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ



Respectar l’horari d’entrades i sortides.  

Si excepcionalment heu de recollir a el vostre fill o filla abans
d’hora, donar aviso por els canals de comunicació concordats.

Avisar si recull al vostre fill o filla algú que no ho fa
habitualment.
 
Si hem de donar alguna medicació, és imprescindible portar la
pauta o recepta mèdica. El medicament ha d’anar marcat amb
el nom, cognom i l’hora de la presa, amb la dosi exacte dins
d’un flascó o xeringa. 

Si puntualment el vostre fill/a ha de fer algun tipus de dieta
especial, avisar fins a les 10 am del dia.

Els infants i joves poden portar al casal el mòbil o altre aparell
electrònic, amb el permís dels seus pares o tutors legals, sempre
que estigui dintre de la motxilla i apagat o en silenci. Queda
restringit l’ús d’aquests equips durant l’horari del casal.

INDICACIONS GENERALS



Es farà una reunió informativa abans de començar el
casal. La data es comunicarà via mail. Es fará en el
CAM, mateix lloc del casal: PTGE. ISABEL UNION
S/N. CORNELLÀ DE LLOBREGAT (costat del Lidl
Cornellà).

Respecte a qualsevol comunicació amb els responsables
del casal, el principal canal de comunicació amb les
famílies serà el correu electrònic:
kanayacirc@hotmail.com i telèfon de contacte que
comunicarem a la reunió prèvia a l'inici.

COMUNICACIÓ


