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Basat en la sèrie de radio-teatre Circ Petit del programa La Moixiganga 
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CIRC PETIT 

 INTRODUCCIÓ 

 

Benvolgudes i benvolguts, us donem la benvinguda al “Circ Petit”, una petita ficció de radio-

teatre creada per l’equip del programa “La Moixiganga” de Radio St Quirze, de Sant Quirze 

del Vallès. On una barreja de locutors i actors donen vida als personatges d’aquest modest 

circ i ens expliquen les seves peripècies. Actualment “Circ Petit” està format per dues 

temporades de nou capítols, d’uns vuit minuts cada un, i que val a dir va aconseguir una 

Menció de Qualitat als darrers Premis de Radio Associació de Catalunya l’abril del 2015. 

Aquest que teniu aquí doncs, vol ser un material obert a tothom amb moltes possibilitats per 

treballar a l’aula. Així que, depèn de l’ús que li vulgueu donar, es pot treballar a qualsevol 

dels tres cicles de primària (tot i que nosaltres ho encarem a Cicle Mitjà). Això sí, feu el que 

feu, ens agradarà molt que ens ho expliqueu! I si enregistreu algun capítol, feu-nos-el arribar 

per tal de penjar-lo a la web i que el pugui escoltar tothom! Ara sí doncs, sense més 

preàmbuls benvinguts al Circ Petit! I si voleu conèixer aquest petit circ, veniu, apropem-nos-

hi...  



 

4 
 

CIRC PETIT 

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES, OBJECTIUS I CONTINGUTS 

PEDAGÒGICS. 

 

Competències bàsiques 

- Competència lingüística i literària. 

- Competència tecnològica i digital. 

- Competència social. 

 

Objectius 

- Fomentar el gust per la lectura. 

- Millorar la lectura expressiva, en veu alta. 

- Conèixer les principals característiques del text en forma de guió/diàleg. 

- Desvetllar l’interès per al text poètic. 

 

Continguts 

- Utilització en les lectures dels diferents signes de puntuació (punt, coma, punts suspensius, 

exclamació i interrogació). 

- Reflexió de l’ús de les acotacions en els textos radiofònics/teatrals. 

- Escriptura de diàlegs. 

- Creació de poemes.  
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CIRC PETIT 

 PROPOSTES DE TREBALL 

 

A continuació us fem una proposta per treballar “Circ Petit” a l’aula. Aquesta té diferents 

graus d’aprofundiment, de manera que depèn de com es treballi se li pot treure més o 

menys profit. Així doncs, el ventall és molt ampli! Vinga! Veniu, animeu-vos i apropeu-vos al 

món del Circ Petit! 

  

Audició i lectura dels capítols 

Us proposem  que dins la mitja hora de lectura diària que fem a l’escola, un cop a la setmana 

treballem la lectura en veu alta, però buscant la vesant més expressiva en comptes de la 

velocitat lectora. Per fer-ho, recomanem repartir el guió entre els alumnes i fer-los escoltar 

el capítol mentre l’alumnat el segueix. D’aquesta manera oferim un model en veu alta i una 

millor comprensió del què hauran de llegir. Un cop finalitzat el capítol, es reparteixen els 

diferents personatges entre els alumnes del grup i es fa la lectura. Val la pena, la primera 

vagada que es faci, realitzar una primera audició sense guió, perquè no que hagin de seguir 

el text i puguin estar per l’àudio per tal que es familiaritzin amb el format, les veus...  

 

Escriptura d’un capítol 

Si les lectures han estat reeixides, un cop els alumnes s’han familiaritzat amb els 

personatges, es poden fer grups a classe per tal que facin propostes/sinopsis de possibles 

nous guions. Un cop les tenim, es trien aquelles que més ens agraden i conjuntament (si 

podem fer-ho amb mig grup millor) escrivim el guió a partir del model base que trobareu als 

enllaços amb els documents a sota aquest escrit. Per cert, us recomanem que el capítol no 

tingui més de quatre pàgines! I si pot ser que els personatges es diguin entre ells pel nom! 

(Les veus dels nens i nenes sovint són semblants i si els personatges no es refereixen pel 

nom de tant en tant costa més de saber qui és qui!). 
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CIRC PETIT 

 Presentació i/o enregistrament del capítol 

Un cop fet el guió podem fer la lectura en veu alta per a altres alumnes de l’escola o bé 

enregistrar-ho. Per fer-ho, us proposem el programa Audacity, és gratuït i molt fàcil 

d’utilitzar. Pel que fa als efectes de so, podeu trobar-ne una bona colla al Banco de Sonidos 

del Ministerio de Educación i Cultura, que també són gratuïts. Un cop el tingueu enllestit ens 

el podeu fer arribar per correu electrònic i nosaltres el penjarem a la web del Circ Petit on, 

com ja heu vist, hi ha un espai per a les escoles. D’aquesta manera podeu facilitar l’enllaç a 

les famílies i aquestes podran escoltar-lo. A més a més, aquells que quedin més bé s’emetran 

al programa “La Moixiganga”. 

 

Del guió al text narratiu 

Una altra opció és passar el text del format de guió radiofònic a text literari, on el canvia 

molt la manera d’escriure. Per fer-ho, aniríem analitzant un guió escollit d’entre tots i 

l’aniríem reescrivint. 

 

 

 

 

 

Aquesta només són unes propostes, però de ben segur que hi ha més maneres de treballar-

ho! Ens agradarà molt que ens ho expliqueu! Per fer-ho podeu escriure’ns a 

moises@lamoixiganga.cat No cal dir que per a qualsevol cosa podeu comptar amb la nostra 

ajuda: dubtes, curiositats... Esperem que vosaltres i els vostres alumnes gaudiu tant del Circ 

Petit com nosaltres ho hem fet creant-lo! Molta sort! I llarga vida al Circ Petit! 

  

mailto:moises@lamoixiganga.cat
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CIRC PETIT 

 FITXA TÈCNICA 

Idea original: Moisès Bruch i Joan Cirera 

Guió i direcció: Joan Cirera 

Amb les veus de: Moisès Burch, Jordi Canal, Joan Cirera, Jordi Tarrades i Mònica Torras. 

Control de so: Carles Serqueda 

Muntatge musical: Moisès Bruch 

Guions i capitols 1a temporada     

Guions i capitols 2a temporada 

Guions i capitols 3a temporada 

 

 

http://www.lamoixiganga.cat/circpetit/circpetittemporada1.rar
http://www.lamoixiganga.cat/circpetit/circpetittemporada2.rar
http://www.lamoixiganga.cat/circpetit/circpetittemporada3.rar

