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Dossier pedagògic “Confetti Circus” 

CONFETTI CIRCUS  

 

Cirquet Confetti amb 27 anys dins el món de l'espectacle i amb una amplia experiència en 

campanyes escolars ha produït l'espectacle Confetti Circus. 

 

L'espectacle s'estructura a partir de tres eixos: l'anglès, la música en directa i el circ. 

 

L'espectacle està conduït per dos personatges:  la Serafina, una noia entusiasta del circ i la 

Mary Cling, músic de parla anglesa i directora del circ on transcorre l'acció. Aquests dos 

personatges ens ofereixen una visió renovada de la clàssica parella de pallassos (cara blanc i 

nas vermell).  

 

El somni de la Serafina és arribar ser una artista de circ. Quan el circ visita el poble de la 

Serafina, la Mary Cling, directora del circ li dóna l'oportunitat de fer un tastet d'alguns 

números. Provant les diferents tècniques, la Serafina descobrirà la seva  ¨vocació¨. És un camí 

on van apareixent les complicacions, els perills, el cansament, els dubtes. 

 

Però la Serafina no perd l'ànim. Vol descobrir quin és el paper que pot fer en el circ. 

Al final la Mary Cling ho té molt clar, la Serafina és una pallassa !!! 

 

 

La conclusió a la que arribem és que no hem de tenir por de provar coses noves ni desanimar-nos 

quan les coses no surten bé a la primera:  si lluites i t'esforces per aconseguir el què vols, al 

final el teus somnis es fan realitat. 
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OBJECTIUS I CONTINGUTS DIDÀCTICS 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS 

 

 Reconèixer paraules i conceptes en anglès mitjançant el context visual. 

 Escoltar i  conèixer diferents instruments en directe:  acordió diatònic,  uke-le-le,                                                            

percussió i veu. 

 Aprendre com la música està íntimament relacionada amb l'acció i com pot crear 

diferents ambients i acompanyar diferents emocions: misteri, alegria, perill.... 

 Conèixer les arts del circ. 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 

 

 Familiaritzar-se amb una llengua estrangera, l'anglès. 

 Observació del que passa a l’escenari. 

 Comprensió  de  l'argument.  

 Escoltar cançons en anglès.  

 Visió de les característiques de cada personatge, el contrast entre pallassa blanca 

(perfeccionista i destra) i la pallassa del nas vermell (sapastra i trapassera). 

 

CONTINGUTS  ACTITUDINALS 

 

     Tenir una actitud positiva cap a una llengua estrangera:  l'anglès. 

     Respecte per les intèrprets i companys espectadors. 

     Empatia vers els personatges i les seves vivències. 

     Curiositat per conèixer la feina dels artistes de circ. 

     No tenir por de provar coses noves. Quan lluites i t'esforces per aconseguir el que 

      vols,  al final els teus somnis es fan realitat. 
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PROPOSTES DE TREBALL  RELACIONADES AMB L'ESPECTACLE 

 

Oferim unes propostes i fitxes per a treballar abans de l’espectacle i unes altres per fer-ho 

desprès. 

 

Podeu escollir segons el nivell del vostre grup, les fitxes i activitats més adients.  

 

Abans de veure l'espectacle podeu escoltar les cançons a http://www.cirquetconfetti. com 

 

Les activitats relacionades amb les cançons, estan marcades amb aquesta icona:   

 

PER  INTRODUIR EL TEMA  DEL CIRC 

 

Comentar amb la mainada alguns aspectes sobre el circ.  Possibles preguntes: 

 

 Heu anat alguna vegada al circ? 

 Quin és el número que més us agrada? 

 Quins artistes treballen  al circ? Què fan?, etc. 

 

Més informació:  

 

 ClownPlanet: http://www.clownplanet.com/ 

 Associació de Circ de Catalunya: http://www.apcc.cat/ 

 Escola Infantil i Juvenil de Circ: http://www.ateneu9b.net/content/escola-infantil-i-

juvenil-de-circ 

 El Circ a Catalunya: http://ca.wikipedia.org/wiki/Circ 
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ACTIVITAT 1:  Circus’ Artists 

 

Material necessari: fitxa nº 1  

 

Desenvolupament de l’activitat:  l’alumnat ha de trobar les següents paraules a la sopa 

de lletres. També ha de relacionar els dibuixos dels diferents oficis del circ amb la paraula 

corresponent. 

 

JUGGLER ACROBAT MAGICIAN LION TAMER      STILT-WALKER 

 

MUSICIAN CLOWN RABBIT LION  CIRCUS  

 

   

ACTIVITAT 2: The artists’ clothes 

 

Material necessari: fitxa nº 2 

 

Desenvolupament de l’activitat: l’alumnat ha de pintar la roba dels personatges del circ. 

Relacionar mitjançant la numeració la paraula amb la imatge. 

 

 

1 BOOTS 2 CAPE 3 DRESS 4 HAT  5 SKIRT 6 SHOES  

 

7 COAT 8 TROUSERS 9 JACKET      10 GLOVES 
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ACTIVITAT 3: THE  JUGGLER 

 

ACTIVITAT 3.1 

Material necessari:  fitxa nº 3 i cançó nº 1:  “These Are The Beautiful Colours I 

See”. 

 

Desenvolupament de l’activitat 

Aquesta activitat consta de dues parts: 

1. Pintar cada bola de la malabarista d’un color:  vermell, blau, groc i verd. 

2.          Escoltar  la cançó  “These Are The Beautiful Colours I See” i assenyalar  

amb el dit el color corresponent quan el sentis.                 

 

 

ACTIVITAT 3.2 

Material necessari:  fitxa nº 4.1 

 

Desenvolupament de l’activitat:  escoltar la cançó i omplir els espais buits amb la 

paraula corresponent.  

 

 

ACTIVITAT 3.3 

Material necessari:  fitxa nº 4.2 

 

Desenvolupament de l’activitat:  pintar els elements del seu color.   

Escriure el nom a sota. 
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ACTIVITAT 4: THE   ACROBAT 

 

ACTIVITAT 4.1 

Material necessari:  cançó nº 2  “Walking On The Ball” 

 

Desenvolupament de l’activitat:       escoltar la cançó “Walking On The Ball”. 

Dibuixar un cercle a terra,  com si fos la bola, i mentre sona la música, la mainada s’imagina 

que està caminant sobre ella, procurant no trepitjar la línia. Cada cop que apareix la paraula  

SMALL o TALL han de fer el gest corresponent (ajupir-se o posar-se de puntetes). 

 

ACTIVITAT 4.2 

Material necessari: pilotes i cartolines. 

 

Desenvolupament de l’activitat:  entre 2 o 3 mainades agafar el cartró i posar a sobre 

la pilota. Han de fer voltar la pilota sobre el cartró sense que aquesta caigui a terra. 

 

Mestre/a:  BE CAREFUL!  DON'T  LET THE BALL FALL!¨ 

 

Nens/es:  BE CAREFUL!¨ 
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ACTIVITAT 5: THE  MAGICIAN 

 

ACTIVITAT 5.1 

Material necessari:   Fitxa nº 5 i cançó nº 3:  “Where Is The Rabbit?”  

 

Desenvolupament de l’activitat:       escoltar la cançó “Where Is The Rabbit?” i  

assenyalar amb el dit la posició del conill. 

 

IN  THE HAT    UNDER   THE  HAT     BEHIND  THE HAT     IN FRONT OF  THE HAT    

 

ACTIVITAT 5.2 

Material necessari: fitxa nº 6, una capsa o un barret de paper per cada nen/a.  Tisores. 

 

Desenvolupament de l’activitat: retallar el conill i els dos cercles del mig.  Agafar el 

conill i passar un dit per cada forat (com si fossin les potes).  Agafar amb l’altra mà el barret 

o la capsa i seguir les instruccions del/la mestre/a i posar el conill en el lloc correcte.  

 

També es pot fer l’activitat seguint la cançó nº 3        

 

 IN UNDER BEHIND IN FRONT OF   

 

ACTIVITAT 5.3 

Material necessari: cançó nº 4 “Magic In The Air”. 

 

Desenvolupament de l’activitat:         escoltar la cançó i seguir el ritme picant amb les 

mans. El mateix amb els peus.     
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ACTIVITAT 5.4 

Material necessari: fitxa nº 7 

 

Desenvolupament de l’activitat: els nens i les nenes han de mirar la fitxa, comptar els 

elements que hi ha a cada conjunt i escriure el nombre correcte. 

 

ONE TWO THREE    FOUR   FIVE   SIX   SEVEN    EIGHT   NINE  TEN    

 

               

ACTIVITAT 5.5 

Material necessari:  fitxa nº 7 

 

Desenvolupament de l’activitat: respondre les preguntes. Escriure el número 

corresponent al costat del dibuix. 

 

Exemple:  

How many clowns’ nose are there?  There is  one  clown’s nose. 

 

How many instruments are there?  There are   

How many fingers are there?    ......................................... 

How many stars are there ?      ........ ................................ 

How many hats are there?        ....... ................................. 

How many  coats are there?     ......................................... 

How many shoes are there ?     ......................................... 

How many gloves are there ?    ......................................... 

How many sticks are there ?     ......................................... 

How many rabbits are there ?   ......................................... 
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ACTIVITAT 6: LION TAMER 

 

ACTIVITAT 6.1 

 

Material necessari: fitxa nº 8 

 

Desenvolupament de l’activitat: escriure la paraula al costat de la imatge corresponent. 

 

Assenyalar amb el dit la cara corresponent a l’estat d’ànim que digui el/la mestre/a. 

 

HE  IS  SAD HE  IS  HAPPY    SHE IS  WORRIED     SHE IS AFRAID   

 

 

ACTIVITAT 6.2 

 

Material necessari:  no és necessari cap material. 

 

Desenvolupament de l’activitat:  el/la mestra/a diu una paraula (emoció) i els nens i les 

nenes han de representar l’emoció:  HAPPY, SAD, WORRIED and AFRAID. 
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ACTIVITAT 7: STILT-WALKER 

 

ACTIVITAT 7.1 

Material necessari:  paper i colors per dibuixar i pintar. 

 

Desenvolupament de l’activitat: dibuixar una persona alta (TALL) i una de baixa 

(SHORT). 

  

ACTIVITAT 7.2 

Material necessari: fitxa nº 9 

 

Desenvolupament de l’activitat:  relacionar cada paraula amb la imatge corresponent. 

 

 RUN       PLAY      DANCE      JUMP 

 

ACTIVITAT 7.3 

Material necessari:  cançó nº 5 “Do You Know?”  

 

Desenvolupament de l’activitat:           escoltar la cançó “Do You Know?” i fer els 

gestos corresponents (ballar, jugar, córrer, saltar). 

 

DANCE, DANCE, DANCE TOGETHER     gest  de ballar 

PLAY, PLAY, PLAY FOREVER         gest de jugar (p. ex: tirar pilota enlaire) 

RUN, RUN, RUN AROUND          gest  de córrer (sense desplaçar-se) 

JUMP HIGH OFF THE GROUND     gest de saltar 
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ACTIVITAT 8: THE  MUSICIAN   

 

ACTIVITAT 8.1 

Material necessari:  fitxa nº 10 

 

Desenvolupament de l’activitat:  escriure la paraula al costat de la imatge corresponent. 

 

 UKULELE  ACCORDION DRUM  TRUMPET 

 

 

ACTIVITAT 8.2 

Material necessari: totes les cançons. 

 

Desenvolupament de l’activitat:  escoltar les cançons, entendre el significat i cantar-les. 
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ACTIVITAT 9: THE CLOWN 

 

ACTIVITAT 9.1 

Material necessari:  fitxa nº 11  

 

Desenvolupament de l’activitat:  pintar el dibuix de la Serafina. 

 

 

ACTIVITAT 9.2 

Material necessari:  maquillatge de color vermell. 

 

Desenvolupament de l’activitat:  pintar els nassos de la mainada de color vermell i 

recordar i imitar alguna acció de la pallassa Serafina (li cau el barret, s’entrebanca, interpreta 

el que li diuen a la seva manera, va a destemps ...). 

 

 

 

ACTIVITAT 9.3 

Material necessari:  cançó nº 6:  “Try Again”. 

 

Desenvolupament de l’activitat:         escoltar la cançó “Try Again” i cantar-la. 

Seria fantàstic que la mainada s’aprengués la part de la cançó que diu:   

TRY AGAIN-  DON'T WORRY - BE HAPPY - YES, YOU CAN!  que és la conclusió 

a la que s’arriba al final de l’espectacle. 
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ACTIVITAT 10:  Talk about the show 

 

 WHAT COLOURS  ARE  THE  JUGGLER’S HANDKERCHIEFS? 

 

 CAN  YOU  WALK ON  A BALL? 

 

 CAN  YOU COUNT  TILL TEN? 

 

 WHAT COLOUR IS  THE  RABBIT? 

 

 ARE  YOU  AFRAID  OF  THE  LION?    

 

 CAN SERAFINA  WORK  IN  THE  CIRCUS? 

 

 

TRUE  OR  FALSE  

 

 The lion is in the hat      

 

 The juggler's jacket is red   

 

 The magician's coat is black   

 

 The clown is sad   

 

 The clown’s shoes are big 

 

 The clown’s nose is green                         
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FITXES DE TREBALL 
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FITXA Nº 1  

Find and circle each of the words from the list below:  
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FITXA Nº 1  
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FITXA Nº 1 

Colour and match the word with the picture: juggler, magician,  stilt-walker, musician,  

acrobat, lion tamer, clown. 
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FITXA N º 2 

 Colour the artists’ clothes. Match the word with the picture. 

 

 1 BOOTS 2 CAPE 3 DRESS 4 HAT  5 SKIRT 6 SHOES  

 

7 COAT 8 TROUSERS 9 JACKET      10 GLOVES 
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FITXA Nº 3 

1. Colour the juggler’s balls:  RED, BLUE,  YELLOW and GREEN 

2. Listen to the juggler’s song  (nº 1)  and point to  the  colours when  you hear them. 
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FITXA Nº 4.1 

 

Listen to the song and fill in the missing words.  

 

HEART     TREE       SEA       SUN      FIRE     GRASS       SKY       LEMON  

 

 

BLUE LIKE THE ................                                                      

BLUE LIKE THE ................ 

 

RED LIKE THE  ................... 

RED LIKE YOUR ............... 

 

YELLOW LIKE THE ............. 

YELLOW LIKE  A   ................ 

 

GREEN LIKE THE   ................ 

GREEN LIKE THE   ................. 
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FITXA Nº 4.2 

Colour (red, green, yellow or blue). Match the word with the picture. 

 

HEART     TREE       SEA       SUN      FIRE     GRASS       SKY       LEMON  
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FITXA Nº 4.2 

 

 

HEART     TREE       SEA       SUN      FIRE     GRASS       SKY       LEMON  
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FITXA Nº 5 

Listen to the song:  “Where Is The Rabbit?”  

Listen and point. 

 

IN THE  HAT UNDER THE  HAT BEHIND THE  HAT  IN  FRONT OF THE  HAT 
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FITXA Nº 6 

Cut out the rabbit. 
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FITXA Nº 7 

              

How many clowns’ nose are there?  There is  one  clown’s nose. 

 

How many instruments are there?  There are   

 

How many fingers are there?    ......................................... 

 

How many stars are there ?      ........ ................................ 

 

How many hats are there?        ....... ................................. 

 

How many  coats are there?     ......................................... 

 

How many shoes are there ?     ......................................... 

 

How many gloves are there ?    ......................................... 

 

How many sticks are there ?     ......................................... 

 

How many rabbits are there ?   ......................................... 
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FITXA Nº 7 

Look, count and write the number in the right place: 

     ONE    TWO   THREE    FOUR   FIVE    SIX    SEVEN     EIGHT   NINE   TEN                  
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FITXA Nº 7 
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FITXA Nº 8 

Match the word with the picture. 

HE  IS  SAD HE  IS  HAPPY    SHE IS  WORRIED     SHE IS AFRAID   
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FITXA Nº 9 

Match the word with the picture. 

RUN       PLAY      DANCE      JUMP  
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FITXA Nº 10 

DO YOU KNOW THE INSTRUMENTS? Match the word with the picture. 

 

UKULELE  ACCORDION       DRUM       TRUMPET 
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FITXA Nº 11 

Colour the nose red.  Colour the clown’s clothes: the coat, the shoes, the hat, the socks, the 

suitcase. 
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CANÇONS 
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THESE ARE THE BEAUTIFUL  COLOURS I SEE 

 

 

Blue like the sea, blue like the sky, 

blue like my dress and blue like my eyes. 

 

Red like the fire,  red like  my heart 

red like  your dress and red like your hat 

 

Yellow like a sun,  yellow like a star 

yellow like a lemon and  yellow in my hand 

 

Green like the grass 

green like the tree 

 

These are the beautiful colours i see. 

 

(Melody)    

 

Blue sea, red heart 

yellow sun, green tree 

 

Blue sea, red heart 

yellow lemon, green tree 

 

Blue, yellow, red, green, blue, yellow, red, green, 

Blue, yellow, red, green, blue, yellow, red, green. 
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  WALKING ON THE BALL 

 

Walking on the ball 

walking on the ball 

if you`re tall or small 

you can walk on the ball 

 

Walking  on the ball 

Walking on the ball 

Be careful! 

Don't fall! 
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WHERE IS THE RABBIT? 

 

Where is the rabbit?  ....................... 

In the hat. 

Where is the rabbit?   .......................... 

Under the hat. 

Where is the rabbit?   ............................ 

Behind the hat. 

Where is the rabbit?  .......................... 

In front of the hat. 

 

Where is the rabbit?  In the hat 

Where is the rabbit?   Under the hat 

Where is the rabbit?  Behind the hat 

Where is the rabbit?  In front of the hat  

 

In the hat 

Under the hat 

Behind the hat 

In front of the hat 

 

In, under, behind and in front of 

In, under, behind and in front of 

In, under, behind and in front of 

In, under, behind and in front of 
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MAGIC IN THE AIR 

 

Magic in the air 

Magic everywhere 

Magic in the air 

Magic everywhere! 
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DO YOU KNOW? 

 

Do you know you can grow 

Dancing, playing, running around 

Do you know, you can grow 

jumping on the ground. 

 

Dance, dance, dance together 

Play, play forever 

Run, run, run around 

and jump high off the ground. 
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TRY AGAIN 

 

Believe in your dreams 

Yes,  you can do it! 

Follow your heart 

Right from the start 

 

Try again! 

Don't worry! 

Be happy! 

Yes, you can! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les cançons les podeu trobar a la web:  

http://www.cirquetconfetti.com/CA/espectacles-familiars/confetti-circus/

cancons 
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VOCABULARY 

 

PEOPLE                 ANIMALS            BODY             COLOURS          NUMBERS 

 

ARTIST                        LION                        EYES                   BLUE                     ONE 

MUSICIAN                  RABBIT                     NOSE                  RED                      TWO 

JUGGLER                                                       MOUTH               YELLOW               THREE 

ACROBAT                                                      HEAD                  GREEN                  FOUR 

MAGICIAN                                                    ARMS                  WHITE                  FIVE 

LION   TAMER                                               LEGS                   BLACK                   SIX 

STILT-WALKER                                             HEART                                             SEVEN 

CLOWN                                                           HAND                                              EIGHT 

                                                                        FINGERS                                         NINE 

            TEN 

 

PREPOSITIONS                    THINGS                    ADJECTIVES 

 

ON                                                   SEA                                    TIRED 

IN                                                    SKY                                     DIFFICULT 

UNDER                                             FIRE                                   DANGEROUS 

BEHIND                                           HEART                                HAPPY                                                                                                                                                                                                               

IN FRONT OF                                  SUN                                    SAD 

                                                         LEMON                               AFRAID 

                                                         GRASS                                 WORRIED 

                                                         TREE 

                                                          STICK 

                                                          BALL 
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VOCABULARY 

 

VERBS                      CLOTHES                                           SENTENCES 

 

BE                                       DRESS                                        WHAT´S YOUR NAME? 

WOULD LIKE                      SKIRT                                                           HELLO................HELLO! 

CAN BE                                JACKET                                                        WHAT HAPPENED? 

WALK                                  COAT                                                             TRY AGAIN! 

DANCE                                 HAT                                                              DON'T WORRY! 

RUN                                     GLOVES                                                         BE  HAPPY! 

JUMP                                   TROUSERS                                                    YES, YOU CAN ! 

MOVE                                   SHOES                                                         LET’S  PLAY TOGETHER ! 

LISTEN                                 BOOTS                                                     BELIEVE IN YOUR DREAMS! 

LOOK                                     CAPE                                                            ARE YOU ALL RIGHT? 

SEE                                                                                                            BE CAREFUL 

PUT ON 

TAKE OFF 

TRY 

HELP                                                                                                                                                                     

 

 


