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1. PRESENTACIÓN 

 

Quen de neno non tentou facer as acrobacias imposibles dos ximnastas do circo 
ou tirou laranxas ó aire cal malabarista... quen non tentou que o seu cadeliño dera 
chimpos a través dun aro ou quen non puxo os zapatos grandes dos papás semellando 
andar coma un pallaso... E é que dende nenos sentímonos atraídos por toda a maxia  
que rodea o mundo do circo.  

E que dicir da música que acompaña os espectáculos circenses... quen non 
contivo a respiración ante os redobres do tambor que anunciaban o gran salto ou quen 
non esbozou un sorriso coa música que anunciaba as entradas dos pallasos... A música 
marca os tempos do espectáculo, pero tamén e quen de marcar  as nosas emocións e 
acelerar ou retardar as nosas palpitacións. 

O concerto didáctico “Pequeno Circo Ambulante” é un espectáculo destinado a 
tódolos nenos que cursan educación infantil. Nel, a nosa mestra de cerimonias, a actriz 
Chus Álvarez, creadora do espectáculo,  trasladaranos durante 45 minutos a un mundo 
de ilusión e maxia. Os nenos desfrutarán da música de circo á vez que se familiarizan cos 
sons do acordeón, a batería a teclado e a trompeta nun divertido espectáculo onde 
atoparán pallasas, malabaristas, ilusionistas, equilibristas e ata adestradoras de pulgas! 

Desfrutade do espectáculo! 
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2. A GUÍA DIDÁCTICA 

 

Pode que esta sexa a primeira vez que os nenos asisten ó Pazo da Ópera para  
desfrutar dun concerto didáctico. Pode ser tamén que sexa a primeira vez que se 
achegan á temática do circo e a súa música. 

 Por iso é moi importante que na aula se lles dean ferramentas para facilitar o 
seguimento e a comprensión do espectáculo. Así, o feito de ir o Pazo da Ópera 
transformarase nunha saída cultural chea de novos aprendizaxes e experiencias 
positivas. 

A guía didáctica é un material imprescindible que complementa o concerto 
didáctico. Está creada co fin de axudar o docente a levar a información a súa aula. 

 As actividades propostas teñen como obxectivo dotar ós máis cativos daqueles 
coñecementos previos necesarios para seguir e comprender o espectáculo.  

Na proposta didáctica atoparás dende información xeral de interese ata 
información máis especifica que poderás utilizar cos teus alumnos se así o consideras: 
definicións, datos históricos, teoría musical,  actividades e ata un conto musical 
axudaranche a achegar a temática e os contidos do concerto ós máis pequenos. Podes 
escoller entre facer o conto ou facer as actividades por separado complementándoa coa 
información que se che presenta se desexas. 

Tódalas actividades pódense adaptar dependo do nivel de cada aula. Non é 
necesario realizar todas e cada unha das actividades propostas pero si polo menos unha 
de cada un dos temas que se escoitarán no concerto.  

Cara o final do concerto didáctico pedirase a colaboración do público para 

interpretar o Cancán de Offenbach, é necesario que traballes con anterioridade na 
túa aula as dúas actividades propostas en relación a esta peza.  
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SIMBOLOXÍA: 

: Introduce as ACTIVIDADES 

EXTRA : Son ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ás que non debe darse 
prioridade. 

CONCERTO :  No concerto solicitarase a axuda dos rapaces. É IMPORTANTE 
preparar esta actividade na aula, ten prioridade máxima. 

CONTO MUSICAL DRAMATIZADO: É unha dramatización que presenta un 
resumo das actividades presentes na guía didáctica. É importante deixar claro que non 
se trata do guión do Concerto Didáctico. 

 Leva vinculado un enlace de youtube coa música que se escoitará no 
concerto. Para acceder a cada un dos vídeos é necesario premer a tecla ctrl ó tempo que 
se preme co botón esquerdo do rato sobre o símbolo. De producirse algún erro no 
acceso ó vínculo poderase consultar o link no apartado Bibliografía e recursos web. 

Se traballas coa guía en versión dixital proba a facer doble click nos títulos e 
palabras subliñadas para moverte máis rápido nas túas pescudas.  

 

  

https://youtu.be/QBNccf47dcI
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OBXETIVOS E CONTIDOS DA GUÍA DIDÁCTICA 

OBXETIVOS 

 Iniciar ó alumno no coñecemento da música de circo e os artistas que nel 
traballan. 

 Respectar o silencio como ben primeiro para a existencia da música. 

 Valorar a música como medio de expresión e comunicación. 

 Favorecer a cooperación e participación activa dentro da aula. 

 Tomar conciencia do corpo e da voz como primeiro instrumento. 

 Disociar diferentes partes do corpo para realizar ritmos cun nivel adecuado de 
complexidade. 

 Clasificar os instrumentos do concerto de forma correcta. 

 Tomar conciencia da música como canle de expresión a través da improvisación. 

 Afianzar o pulso interior 

 Reflexionar sobre as audición da música de circo en directo.  

CONTIDOS 

 Fórmulas rítmicas sinxelas que inclúen negras, corcheas, brancas, e os seus 
respectivos silencios. 

 Escoita activa dos instrumentos presentes no espectáculo: acordeón, batería, 
teclado e trompeta. 

 Clasificación de instrumentos segundo a vibración que fai posible o son. 

 Interiorización do pulso a través da marcha. 

 A voz como recurso expresivo.  

 Coñecemento das diferentes disciplinas artísticas que poden desenvolverse nun 
circo. 

 Utilización de recursos web para a comprensión da música escoitada. 

 Conciencia e desenvolvemento das actividades motrices: desprazamento, xiro, 
salto, xiro e parada. 

 Control do corpo no espazo. 
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TEMPORALIZACIÓN 

É moi importante que os rapaces escoiten as pezas do concerto antes de 
asistiren. Na guía facilítanse enlaces web para realizar as audicións.  

No concerto didáctico realizaranse dúas das actividades que atoparás na guía 
PERUSIÓN CORPORAL  e CANCIÓN DO CANCÁN DE OFFENBACH.  É 
IMPORTANTE que as traballedes primeiro na clase. 

Cada unha das pezas do concerto aparece xunto cunha breve contextualización 
e unhas actividades que poderás realizar na clase. Podes escoller que parte da 
información lles queres contar ós teus alumnos.  

Como colofón final e a modo de resumo proponse un CONTO MUSICAL 
DRAMATIZADO, pensado para unha única sesión.  

Se dispós dunha única sesión podes optar entre facer o conto ou  traballar cada 
unha das pezas por separado realizando as actividades e a contextualización.   

Se dispós de dúas sesións o recomendable sería realizar a lo menos unha das 
actividades propostas para cada audición e como resumo facer o Conto dramatizado, 
desta forma o conto serviría de avaliación.  

Se aínda queres seguir profundando podedes comentar algún dos achegamentos 
teóricos que che facilito e facer algunha das actividades EXTRA. 

Despois do concerto convén facer unha avaliación do mesmo, remítoche a 
proposta que encontrarás ó final desta Guía. Tamén podes aproveitar este momento 
para facer algunha das actividades que che quedaran pendentes ou algunha actividade 
EXTRA. 
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3. OS PROTAGONISTAS 

 

Chus Álvarez – interpretación, guión e dirección 

Licenciada en Filoloxía Inglesa e 
Técnica Superior en Educación Infantil, tras 
estudiar Interpretación durante tres anos no 
Estudio de Teatro CasaHamlet da Coruña 
(Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, 
Álvaro Guevara e Theodor Smeu) continou 
formándose como actriz entre Galicia, 
Madrid e Bos Aires. Así, recibiu clases de 
Interpretación (Lorena García de las 
Bayonas), Creación actoral (Víctor Duplá), 
Movemento e Expresión Corporal (Mar 
Navarro/ Marta Schinca), Proceso Creativo 
Orgánico (John Strasberg), clases de Técnica 
Vocal (Andrés Hernández / Ramón Bermejo), 
Verso (Vicente Fuentes), Canto (Angeles 
Dorrio/Paula Rey), Interpretación de Verso 
Clásico (Elisa Merinas), Clown (Michele 

Dallaire/ Antón Valén), Cabaret (Nelson Quinteiro), Manipulación de Monicreques  
(Carlos Clemente Martinez Galego), Esgrima Escénica (Ton Puey) e Burlesque (Yolanda 
Paz).  

Tamén realizou estudios audiovisuais: Interpretación ante a Cámara (Carlos 
Sedes/ Miguel Albaladejo/ Macarena Pombo/ Mariana Carballal), Cásting (Rosa 
Estévez/Sandra Montes), Dirección de series de Televisión (Marta Piñeiro-Judas Diz-
Silvia Varela) e Dobraxe  para Cinema e Televisión (BabalúVox- Estudo Un). En 2015 
asistiu a clases de interpretación en LA CLAC, Escola de Cinema e Actuación, de Buenos 
Aires (Arxentina). 

Traballou como actriz de teatro nas compañías Trifulca, Galitoon e  CasaHamlet 
(en cuxa escola leva dando clase de interpretación a nenos desde hai 15 anos) e na súa 
propia compañía, Teatro da Semente -coa que segue en activo actualmente como actriz 
e co-directora- e como actriz de microteatro en varias montaxes e salas de Galicia. 
Tamén impartiu clases na sala LaTuerka 27 de Coruña (onde coordinou a programación 
teatral infantil desde a súa apertura), en Arkhé Espazo Educativo de Coruña, na Escola 
Municipal de Teatro de Sada, na Escola Municipal de Danza de Oleiros, no Concello de 
Betanzos, na Escola de Finanzas de Coruña e en colexios como o Fogar de santa 
Margarita e o Raquel Camacho, ambos en Coruña.  

Como actriz de dobraxe e locutora ten experiencia desde  2003 (Estudo Un de 
Coruña, Estudo XXI, Penteo Films, DDA Estudo de Gravación), e no eido audiovisual 
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conta con numerosas curtametraxes, unha webserie (Empaña)  e aparicións episódicas 
en series de televisión (Matalobos e Pazo de Familia).   

Durante 4 anos (dende 2003) foi auxiliar de biblioteca das Bibliotecas Municipais 
de Coruña (Biblioteca Infantil e Xuvenil e sala infantil do Forum Metropolitano) e é, 
desde entón, contacontos profesional (Bibliotecas Municipais de Coruña, Fundación 
Beltersmann, Bibliotecas Nodais de Galicia (Lugo, Vigo, Ourense),  Salóns do Libro de 
Galicia, ASPG, Anias Animación, El Corte Inglés, Escolas Infantís Galiña Azul, Feiras do 
Libro de Coruña e Viveiro, etc.   

Leva anos impartindo clases de narración oral, linguaxe oral e expresión 
dramática para diferentes entidades (CEFORE, Consorcio Galego de Igualdade e 
Benestar, ASPG, Salóns do Libro de Galicia). Ten, tamén, ampla experiencia como 
guionista e narradora de concertos didácticos (Jazz Animados, na sala de cámara do 
coruñés Pazo da Ópera; Os Clásicos, coa Orquestra Sinfónica de Galicia; Jazz and Cinema, 
con MusiCoruña de Oleiros; As formas do noso folklore, coa Banda Municipal de Música 
da Coruña; ou Windmill Tilter, coa GuildHall Jazz Enssemble de Londres. Tamén actuou 
como recitadora (principalmente coa Compañía CasaHamlet nos recitais poéticos 
"Primeiro foi ou mar", "Rosalía Íntima", "Canta se queres a lingua que eu falo" e "A 
estrela e ou vento", e nun espectáculo poético propio, “Artefacto”, baseado en poemas 
da súa autoría).   

É membro da AAAG (Asociación de Actores e  Actrices de Galicia), da AGA 
(Academia Galega do Audiovisual) e da AISGE (Sociedade de Xestión de Artistas 
Intérpretes). 

 

Christian Delgado - batería 

Nacido en Coruña en 1999, este 
novísimo músico galego está chamado a ser 
un dos grandes bateristas do noso país. 
Desde a súa infancia mostra un gran interese 
pola música, da que está impregnado grazas 
ao seu pai, o pianista cubano Sergio Delgado. 
Con él asiste a innumerables ensaios, jam 
sessions e concertos. Aos 4 anos comeza a 
recibir clases de batería con Teresa Sayas, 
chegando a participar como artista invitado, 
con tan só 6 anos, na Final EuroDrummer 
2005 en Madrid , xunto a bateristas da talla 
de Aquiles Priester, da que se fai eco a revista 

especializada “Todo Percusión”. Posteriormente recibe clases do mestre Calixto Oviedo. 
Con 11 anos únese ao grupo xuvenil instrumental “Beade Club”, coordinado por Sergio 
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Delgado e con sede na Escola de Músicos ( A Coruña), grupo co que grava o seu primeiro 
CD en Bruar Estudos, baixo a tutela do gran Xavier Ferreiro. 

No 2011 pasa a formar parte da banda do cantante e compositor Carlos Ares. A 
partir do 2013 incorpórase aos directos de presentación do primeiro CD da cantante 
Ángeles Dorrio, así como tamén á banda do proxecto “Cantando a Galicia”. Durante 2 
anos consecutivos (2013 e 2014) participa como alumno no Seminario de Jazz de 
Ribadeo para, en xullo de 2014, acompañar á cantante Carmen Rey  no Festival de Jazz 
& Blues de Ribadeo. Cabe destacar tamén a súa colaboración no “I Galicia Drum Festival” 
en Decembro de 2014, así ́como na gravación do último CD do vibrafonista Israel Arranz. 

No ano 2015 Christian é chamado a participar no vídeo “Spanish Drummer Mafia 
(Round 2)” en Madrid. Por outra banda, traballa con artistas como Diana Tarín 
(semifinalista cubana de La Voz España), Brian Charette (organista norteamericano de 
soul & blues), Telmo Fernandez (guitarrista galego de jazz/soul), o noso Wilson Ortega 
(trompetista cubano de latin jazz), Pablo Díaz (artista galego especializado en música 
infantil), SES (cantautora gallega), Eduardo Coma (violinista cubano de  latín jazz), ou 
Carmen Rey (cantante de soul, r&b e funk).  

 

Wilson Ortega - trompeta 

Considerado uns dos trompetistas cubanos máis 
versátiles de Europa, desenvólvese tanto na interpretación 
da música clásica como no máis profundo jazz latino. 
Comeza os seus estudos de trompeta á idade de dez anos 
na súa vila natal, Guanabacoa-La Habana (Cuba), no 
Conservatorio de Música “Guillermo Tomás”. 

Continúa os seus estudos de grao medio de 
Trompeta no Conservatorio Provincial “Amadeo Roldán” 
cunha carreira excepcional e as máis altas calificacións, 
coroada co 1er Premio en Interpretación no Concurso 
Nacional “Amadeo Roldán”. Ós 18 anos forma parte da 
Banda Nacional de Concerto e a Orquestra do Gran Teatro 
da Habana baixo a dirección do mestre Norman Milanés. 

Máis tarde interesado na música moderna popular e o jazz pertence a numerosas 
agrupacións de prestixio en Cuba que o levan a visitar máis de 10 países, incluída España, 
onde, desde 1997, fixa a súa residencia de maneira permanente na Coruña, onde 
conclúe os seus estudos superiores no Conservatorio Superior da Cidade. 

Recibiu clases dos máis prestixiosos trompetistas tanto no ámbito clásico como 
no Jazz. Algúns deles son Maurice André, José María Ortiz, Andre Micó, Rex Richardson, 
Walter White, Luis Aquino, John Miller, Pierre Dutot, Mathew Simon e Arturo Sandoval. 
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Ten actuado con figuras internacionais como Paquito d´Rivera, Rex Richardson, 
Walter White, George Coleman, Cristina Pato, Josep Vincet, Omar Sosa, Jorge Pardo, 
Rosa Cedrón, Sandeep Das, Melendi, Rosa López, Manu Carrasco, David Civera e David 
Bisbal. Dentro do panorama galego colaborou con músicos de BERROGÜETO ou LUAR 
NA LUBRE. Como trompeta solista e 1er trompeta colaborou en diversas Bandas de 
música e Big Bands como “Gran Canarias Big Band”, CSM A Coruña Big Band, Big Band 
“Presto Vivace” e “Gallaecia Big Band”, así grupos de fusión como “La Timba” ou 
“Cumbe” e Orquestras Populares como “PARÍS DE NOIA”, entre outras. 

Como solista destacan as súas interpretacións do Concerto para Trompeta e 
Banda de Harry James. Ten no seu haber máis de 10 gravacións editadas onde colaborou 
non só como instrumentista senón tamén como arranxador. Foi entrevistado 
recentemente pola prestixiosa páxina Internacional de Trompetistas TRUMPETLAND. 

No campo da docencia exerceu como Profesor de Trompeta e Música de Cámara 
nos Conservatorios de A Coruña, Santiago de Compostela e Culleredo e impartido 
numerosos cursos especializados por toda a xeografía galega, e recentemente na 
Habana, Cuba. Na actualidade é Profesor Música do Centro LICEO LA PAZ e Profesor de 
Trompeta no seu Conservatorio de Música Profesional “Liceo La Paz” e Director da súa 
Banda Infantil. Colabora activamente en diversos proxectos e eventos musicais como 
“GALICIAN CONNECTION”, “Festival de Jazz BURGOJAZZ”, Festival de Jazz de A Coruña 
JAZZATLÁNTICA e o prestixioso FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROMPETA DE 
MASPALOMAS (G.Canarias). Es Director de FEEL JAZZ TRIO, WILSON & FRIENDS e 
membro de BLACK BIGSTAGE bandas altamente técnicas cun dominio virtuoso do 
apartado instrumental e unha digna de ter en conta vea creativa. 

 

Ericq González –interpretación, acordeón, teclado 

Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
Licenciada en Publicidade e RRPP. Máster en 
Comunicación Empresarial. Diplomada en Arte 
Dramática no Estudio Interactivo (Madrid), 
recibió además formación complementaria en 
arte dramática, durante 9 anos,  en distintas 
escolas de Madrid. Ten formación en canto, en 
danza contemporánea, afro, jazz, flamenco, 
cabaret, etc.  

A nivel musical recibe formación na EMO 
Ortega (Palencia), onde estudia 11 anos de 
órgano e 2 de acordeón, instrumento que utiliza 

como acompañamento, en ocasións, no seus propios espectáculos de narración oral. 
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Actualmente traballa como narradora oral, actriz, presentadora e speaker. Os 
últimos traballos realizados en Galicia son como contacontos na Feira do libro da Coruña 
e presentando as equipacións e xogadores do Deportivo de Coruña. 

É mestra de danza e teatro en distintos proxectos (proxecto QVO, proxecto 
APRENDARTE, ASAC). Produción dos “Premios Buero de teatro joven” de Cocacola.  

Leva anos traballando como narradora e actriz coa Banda Municipal de Música 
de Palencia (2012-actualidade) 

Foi narradora substituta en varias función do concerto didáctico DE AQUÍ PARA 
ALÁ. (2013-2017) e ultimamente actriz na montaxe AS LARANXAS MAIS LARANXAS DE 
TODAS AS LARANXAS (Fundación Barrie, 2017)  

 

Paula Fernández-Rico – malabares e clown 

Malabarista de profesión (bolas- mazas- 
aros- bastóns- cadeas) fai tamén contact-swing e 
malabares con lume. 

É titulada, ademáis, en Dirección 
cinematográfica (2001-2004) polo CECC de 
Barcelona. 

Paula recibe formación circense desde 1999 
ata 2005 en diferentes espazos alternativos de 
Compostela, Pontevedra, Barcelona e Madrid. 

En 2004 fixo unha mini-xira europea 
(Barcelona-Copenague), coa compañía Catastrov, como malabarista. En 2005 realizou 
distintos espectáculos circenses de rúa en Madrid, Compostela e Arxentina (Bos Aires-
Rosario-Puerto Iguazú). De 2006 a 2011 foi malabarista e pallasa para a compañía 
Duende Sico (A Coruña) De 2012-2014 traballou como malabarista na compañía 
Sorrisos. 

Traballa, ademais,  como clown-animadora para diferentes empresas desde o 
ano 2012 (Axiña, Move e Dinamo). 
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4. PROPOSTA DIDÁCTiCA 

 

CÓMO COMPORTARSE  NA SALA DE CONCERTOS 

 

Imos asistir a un concerto didáctico e como ben sabedes é moi importante ser 
respectuosos cos artistas ós que imos escoitar máis co público en xeral. 

Antes de nada é preciso que recordes certas normas básicas á hora de asistir a 
unha sala de concertos. 

Podedes facer a ACTIVIDADE Extra SABER ESTAR  proposta para 

tomar conciencia de como debe un comportarse na sala de concertos. 

 

PUNTUALIDADE: Cómpre estar na sala de concertos 15 minutos antes do 
comezo do espectáculo. Mostraremos así respecto tanto ós músicos coma ó 
resto do público. 

 

SILENCIO: Os músicos e artistas que están no escenario necesitan 
concentrarse moito para a actuación. É preciso que gardes silencio para non 
molestalos. Pensa que no auditorio hai moitos nenos coma ti, e se todos se 
puxesen a falar á vez, non se podería escoitar o concerto. 

 

APLAUSOS: Ó remate do concerto aplaudiremos para mostrar a nosa 
gratitude e satisfacción polo que acabamos de oír. 

 

 SAÍDAS DA SALA: Se necesitas saír da sala de concertos porque te atopas 
mal ou necesitas ir ó baño debes facelo en silencio, molestando o menos 
posible ós compañeiros. 
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O Circo... é un espectáculo artístico, normalmente itinerante ou 

AMBULANTE, que pode incluír  a acróbatas, pallasos, magos, lume-comedores, 
adestradores de animais e outros artistas. 

De onde vén esta palabra... Sabemos que algunhas civilizacións 

de hai máis de 3000 anos levaban a cabo actividades que hoxe en día relacionamos co 
mundo do circo tales como a acrobacia ou o contorsionismo.  

Foron os Romanos os que utilizaron por vez primeira o termo  “circo”, a partir da 
palabra latina “círculo”. Sen embargo, as actividades que nel se levaban a cabo pouco 
tiñan que ver co que coñecemos hoxe en día coma circo. 

O primeiro circo moderno... nace en Londres en 1768 da man de 

Philip Astley. Este ex sarxento, xinete e adestrador montou unha pista circular fixa para 
mostrar as súas habilidades cos cabalos. Máis tarde, en 1770 ampliaría o espectáculo 
con músicos e un pallaso. 
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Nos seus comezos...  no século XVIII o circo situábase en anfiteatros 

fixos. Non foi ata 1825 cando apareceu por vez primeira a gran carpa nun espectáculo 
itinerante. 

Hoxe en día...  podemos encontrar os circos fixos e os AMBULANTES. O 

espectáculo preséntase no interior dunha gran carpa onde hai de unha a tres pistas 
centrais onde actúan os artistas. Este espazo circular  está rodeado de bancadas para o 
público. 

Nos circos ambulantes... os traballadores do circo adoitan vivir nas 

caravanas que podes ver no recinto feiral. As caravanas son uns coches moi grandes que 
esconden unha casiña pequena no seu interior. Nesta casiña os artistas do circo comen, 
descansan e almacenan os materiais que precisan para as súas  actuacións. 

Cando chega a hora da función, mellor dito, un intre antes  van cara a gran carpa, 
onde os espera o mestre de cerimonias. 

Mentres, o público acude ó despacho de billetes e merca as entradas para entrar 
a ver a función. 
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As profesións do circo… son moi variadas. Algunhas están 

relacionadas directamente co espectáculo como é o caso de malabaristas, pallasos, 

trapecistas ou músicos. Outras son máis indirectas, tal é o caso dos electricistas, 

mecánicos ou montadores encargados de que todo funcione correctamente.      

Vexamos os artistas de pista que atoparemos no PEQUENO CIRCO 

AMBULANTE: 

Sonia, a mestra de cerimonias... presenta a 

tódolos artistas e dirixe o espectáculo. Nos circos pequenos 
normalmente son os propietarios. Hoxe en día, intégranse tamén no 
espectáculo actuando, cantando e bailando ademais de alentar a 
participación do público. 

A pallasa Tomasa... o termo pallasa provén do 

italiano “pagliaccia” e designa á artista que máis sorrisos consegue 
sacar ó público. Fan bromas e chistes pero ás veces tamén nos fan rir 
coas súas dotes acrobáticas. Adoitan levar a cara moi pintada e roupas 
estrafalarias.   

A malabarista Evarista... o vocábulo malabarista 

provén dos habitantes dunha rexión do sur da India, Malabar. As xentes 
desta  comarca adoitaban pasar os seus intres de lecer lanzando 
obxectos o aire e recolléndoos con moita destreza. Son quen de voltear 
pelotas, mazas, aros, bastóns, diábolos ou pratos chineses sen que lles 
caian ó chan.  

A ilusionista Calixta... tamén chamada maga, é a 

persoa que practica a arte do ilusionismo. Mediante trucos de maxia 
consegue facer desaparicións, transformacións e unha serie de ilusións 
que o espectador non acerta a comprender dun modo racional.  

Os equilibristas... son ximnastas cun gran dominio do 

equilibrio que mostran o seu talento camiñando sobre cabres ou fíos, 
cunha superficie mínima de apoio. Tamén se coñecen como 
funambulistas, palabra que provén de “funis” que significa corda e 
“ambulare” que significa andar.  
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Extra  PAI E EQUILIBRISMO. Imos facer unha actuación do 
circo. Necesitaremos un prato suspendido, maracas, cascabeis, claves, e unha 
corda ou cinta que ha de estirarase no chan para facer equilibrios enriba. 
Distribución do alumnado: 

 A metade da clase será o público e a outra metade o elenco do 
espectáculo.  

 Un neno ou nena será o equilibrista 

  outro tocará o prato suspendido cunha baqueta (ou de non haber, os 
pratiños)  

 entre os alumnos que quedan repartiranse maracas, cascabeis e claves. 

A actuación desenvolverase da seguinte maneira: 

Un neno (ou varios, se se prefire) prepárase para facer o equilibrio sobre a 
corda. O elenco do espectáculo sitúase a esquerda e o público de fronte. 

PRESENTACIÓN: O mestre ou mestra de cerimonias (profesor/a) presenta 
ó equilibrista. Mentres os nenos  tocan as maracas. O rematar de falar darase un 
golpe de prato e calarán as maracas. 

EQUILIBRIO:  Un neno comeza a camiñar sobre a corda cos brazos en cruz,. 
Os nenos que teñen as claves acompañan os pasos do equilibrista mentres os 
compañeiros fan sonar tamén os cascabeis. Ó chegar ó final da corda ficará quedo 
e os músicos calarán.  

FINAL. Nese silencio dará un salto que rematará cos brazos en alto. O neno 
que toca o prato dará dous golpes rápidos coa baqueta coincidindo co final. Os 
outros músicos tamén tocarán ata que corte o mestre. O público aplaudirá.  

Repetirase a actuación cambiando os papeis, o elenco pasará a ser público 
e viceversa. Pode repetirse cos equilibristas que o mestre considere. 

Os mestres e mestras deben facer ver a necesidade de manter o silencio 
durante as actuacións xa que lles servirá como preparación para o Concerto 
Didáctico ó que van asistir.  
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Extra SABER ESTAR. Aproveitando a cobertura da 
actividade anterior na que se representaba unha actuación do circo podemos 
falarlles ós rapaces das normas de comportamento que compre cumprir nunha 
sala de concertos. 

 Podemos facer preguntas abertas ós rapaces tras a primeira actuación do 
equilibrista. Con cada novo equilibrista e cada nova actuación o público pode 
probar diferentes actitudes.  

É necesario que despois reflexionedes sobre as consecuencias de cada 
unha delas. Aquí tes algúns supostos : 

1. Imaxinemos (e fagamos) que non somos un público educado e non sabemos 
comportarnos nun espectáculo. Imos falar todos moito durante a 
actuación.  

REFLEXIÓN: ¿Cómo se sentiron os artistas? ¿pudéchedes atender a 
actuación e desfrutar do que pasaba? 

2. Imaxinemos (e fagamos) que nos levantamos para ir ó baño a cada paso.  

REFLEXIÓN: ¿Os músicos e o equilibrista desconcentráronse? e os vosos 
compañeiros, ¿miraron para vós ou seguiron atendendo ó espectáculo? ¿Que 
poderiamos facer durante o concerto didáctico? Saír con moito silencio, non mirar 
para os compañeiros que teñen que saír fóra se non para as actuacións...  
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Os músicos acompañan ás distintas actuacións co fin de apoiar o espectáculo. A 
música de circo envólvenos en sensacións de tensión, relaxación, pena ou alegría, 
enriquecendo a experiencia. 

 No PEQUENO CIRCO AMBULANTE poderás desfrutar da maxia dos seguintes 
instrumentos: 

 

 

O acordeón...  clasifícase dentro dos aerófonos, na familia de vento 

madeira, dado que o seu son se produce ó vibrar unha columna de aire. Dise que é de 
sopro mecánico e non de sopro directo porque non ten boquilla pola que soprar.  

Tras numerosos intentos por fabricar un instrumento coa potencia do órgano e 
a lixeireza do violín, o acordeón foi patentado en Viena en 1829 por Cyrillus Demian. Él 
engadiu á harmónica un fol e unha caixa harmónica de maior tamaño.   

Está composto por...  un fol a través do que pasa o aire, situado 

entre dúas caixas de madeira. A caixa da man dereita ten a súa vez un diapasón no que 
se adoitan tocar as melodías e na caixa da man esquerda  hai uns botóns cos que se 
realizan os acompañamentos. 

Existen dous tipos de acordeón... segundo sexa o seu 

diapasón: cromático que ten botóns no diapasón ou diatónico con teclas similares as do 
piano. 

O músico que o toca chámase acordeonista. 
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A batería... é un grupo de instrumentos de percusión de altura 

indeterminada tocados por un só músico. Clasifícase dentro do grupo dos idiófonos xa 
que o seu son se produce o facer vibrar o propio corpo do instrumento. 

Os instrumentos que a forman son... o tambor: unha caixa 

cun son agudo; a caixa: algo máis grande có tambor e cun son máis grave; o bombo: o 
instrumento máis grave que ademais se toca pulsando un pedal cos pes; o charles: dous 
pratiños que entrechocan e que se tocan tamén co pe e o ride: un pratiño grande. 

Os instrumentos fanse sonar cuns paos de madeira chamados baquetas ou con 
dúas madeixas de metal chamadas escobillas. 

O músico que a toca chámase baterista ou batería e é o encargado da sección 
rítmica do conxunto. 

 

 

 

O  Teclado eléctrico  é... un instrumento que se clasifica no grupo 

dos instrumentos electrónicos, xa que o seu son se produce por medios eléctricos. No 
seu interior dispón dunha tarxeta dixital capaz de reproducir unha gran número de sons 
diferentes entre os que se inclúe o son do piano. Algúns teñen opcións de agregar 
percusións e ritmos ó que se está tocando. 
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Está formado por... un conxunto de teclas de plástico o vinilo que 

oscilan entre 52 e 88 dependendo da lonxitude do piano. Detrás sitúanse uns botóns ou 
almohadillas que entre outras cousas representan instrumentos das diferentes familias. 

Normalmente é o sostén armónico do grupo, permitindo os instrumentos 
melódicos tales como a trompeta realicen as melodías principais.  É frecuente que o 
instrumentista realice un patrón de acompañamento ca man esquerda á vez que 
interpreta a melodía coa man dereita.  

O músico que o toca coñécese como teclista aínda que as veces tamén se lle da 
o nome de pianista. 

 

 

 

A trompeta... clasifícase dentro dos aerófonos como o instrumento máis 

agudo da familia do vento metal. O fluxo de aire entra no instrumento gracias o soprido 
do músico en contacto coa boquilla.  

Na trompeta moderna... a altura do son regúlase mediante a 

vibración dos beizos do intérprete, que se axuda de tres válvulas chamadas pistóns,  
accionados coa súa man dereita. O aire avanza a través dun tubo de metal que se 
ensancha cara o final ata saír en forma de son pola campá. 

O músico que a toca chámase trompetista ou trompeta. 
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 EXPRESIÓN CORPORAL. Imaxinemos que somos músicos. 
Imaxinemos que temos nas mans acordeón, unha batería, un teclado eléctrico e 
unha trompeta. ¿Cómo os fariades soar? ¿como sería un concerto no que actuaran 
os catro? 

1. A clase divídese en catro grupos e a cada un desígnaselle un instrumento 
para imitar.  

2. Formamos o grupo para o concerto, sae un representante de cada grupo e 
fai xestos coma se tocara. 

Este exercicio pódese facer tamén con algunha das pezas do concerto de 
fondo. É recomendable que os nenos pasen por tódolos grupos para aprender a 
imitar os catro instrumentos. 

Podes atopar tarxetas con instrumentos no anexo para poñer na clase ou 
para repartir entre os alumnos. 

 

 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS. Os instrumentos 
musicais clasifícanse e agrúpanse tendo en conta algunhas características que 
poden ter en común. Imos clasificar os instrumentos do concerto segundo o que 
se poña en vibración para  conseguir o son. 

Aerófonos: vibra unha columna de aire. Acordeón e trompeta 

Idiófonos: vibra todo o instrumento. Batería 

Electrófonos: impulsos eléctricos. Teclado eléctrico 

Podedes facelo de forma oral ou a través da ficha da clasificación de 
instrumentos do anexo. 
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1.FANFARRIA 20th CENTURY FOX, A. Newman   

2. A ENTRADA DOS GLADIADORES, J. Fucik   

3. O VALS DE AMÉLIE, Y. Tiersen   

4. IL CIRCO, N. Piovani  

5. O DERRADEIRO PALLASO, P. Pugliese   

6.MAHNA-MAHNA, P. Umiliani   

7. DANZA DO SABLE, A. Khachaturiam   

8. CANCÁN, J. Offenbach   

9. CANCIÓN SORPRESA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vp4s6euXbnw
https://www.youtube.com/watch?v=QBNccf47dcI
https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://youtu.be/bExIxbBjEsI?t=35m8s
https://www.youtube.com/watch?v=T8VO73r8F4A
https://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ
https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8
https://www.youtube.com/watch?v=sf9CtbLGzgw
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Unha fanfarria ... é unha peza musical de pouca duración con gran 

enerxía e brillo. Caracterízase por unha instrumentación na que só interveñen 
instrumentos de vento metal e percusión e na que as trompetas son as grandes 
protagonistas. Durante o século XIX foron utilizadas para as cerimonias de coroación. 

   A fanfarria da 20th Century Fox... foi creada para 

acompañar ó logo  que representaba a esta produtora cinematográfica na apertura das 
súas películas. Foi composta por Alfred Newman no ano 
1933. A versión actual foi revisada polo seu fillo David  
no ano 1997. 

Newman foi un dos compositores máis 
relevantes de Hollywood. Nos seus 40 anos de carreira 
acadou un total de 9 Óscar, chegando a estar nomeado 
ata en 45 ocasións á estatuiña dourada. 

 

 RELAXACIÓN. Antes de comezar coa música do concerto, 
relaxémonos un pouquiño. Os nenos déitanse no chan e respiran profundamente 
poñendo a súa atención na barriga e na respiración diafragmática. O profesor 
pode dar as indicacións utilizadas de costume para este tipo de exercicios. O 
acabar o exercicio de relaxación, que debe durar como máximo 2 minutos, dase a 
orde de erguerse o escoitar a música. Utilizarase  A fanfarria da 20th Century Fox 

 

 

  

https://youtu.be/vp4s6euXbnw?t=6s
https://youtu.be/vp4s6euXbnw?t=6s
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As marchas militares ... foron usadas para acompañar os desfiles 

militares.  Nos tempos modernos as marchas adoitan estar acompañadas de 
instrumentos de vento e percusión.  Estrutúranse principalmente con pasos. 

  A Entrada dos gladiadores ... é unha marcha militar 

composta por Julius Fucik en 1891. En 1901 a editorial estadounidense Carl Fisher 
publicou unha versión de esta marcha do compositor canadiense Louis-Philippe 
Laurendeau. Estaba escrita para orquestra de vento baixo 
o título “Thunder e os resplandores”. 

A partir dese momento a marcha gañou en 
popularidade e converteuse nunha peza de circo 
asociada ás entradas dos pallasos na pista. 

 

 MARCHA. O que máis chama a atención das marchas é a pulsación 
binaria, que as veces re remarca de forma exaxerada. Fagamos entre todos un 
desfile. Escoitade A entrada dos Gladiadores  mentres camiñades pola vosa 
aula. Acordádevos de levantar ben as pernas.  

Agora xoguemos un pouco máis: 

1. Dade palmas  mentres escoitades un breve fragmento da canción. 

2. Cambiade as palmas por instrumentos PAI.(claves, caixas chinas) 

 

  

https://youtu.be/QBNccf47dcI
https://youtu.be/QBNccf47dcI
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A palabra "vals"... provén do francés "valse", que provén do alemán 

"wälzen", o que significa virar, xirar.  Xurdiu como unha danza popular no século XVII en 
Alemaña, alcanzando o seu esplendor no século XVIII como parte do repertorio de bailes 
da monarquía centroeuropea.   

Báilase en parella, feito que significou toda unha revolución porque era a 
primeira danza na que a parella se abrazaba cara a cara.  Os danzantes teñen a 
obrigación de bailar sen pausa e sen descansar os talóns no chan.   

   O Vals de Amélie ... é un tema 

composto por Yann Tiersen para a película Amélie, unha 
comedia romántica francesa estreada en 2001. A súa 
protagonista ten como obxectivo facer que todos ao seu 
redor estean felices mellorando as súas vidas. Yann Tiersen, 
foi candidato a varios premios e galardoado co César en 
2001 pola banda sonora desta película. Coma tódolos 
valses ten unha estrutura ternaria (3/4) onde o primeiro 
pulso séntese forte e os outros dous débiles.   

 Unha banda sonora ... é o conxunto de cancións ou temas que se 

poden escoitar acompañando as escenas dunha película.  O director escolle a música en 
función da emoción que pretenden transmitir as  imaxes.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/q2UweAtj_Js
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 DANZA E TEXTURA. O vals de Amélie   catívanos dende o 
primeiro momento . É difícil ficar quedo e non abanearse dun lado cara o outro. 
Fagamos unha coreografía coa que aprenderemos a diferenciar seccións  
apreciando as texturas nas que se pode dividir esta peza. 

Se fas clic na tarxeta que indica os segundos aparecerá o enlace directo a esa 
parte do vídeo correspondente. 

  

      

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN: En parellas  

PASOS: Marcando o compás 

FORMACIÓN: Dispersos polo espacio 

PASOS: Marcando o pulso, 3 pasos por compás 

FORMACIÓN: Están quedos nun lugar fixo  

PASOS: Batendo cas mans cóncavas suavemente por todo o corpo 

ó son da música coma  se buscasen algo que non chegan a atopar.  

 

FORMACIÓN: Distribuídos polo espazo  

PASOS: seguir a carreira  cos brazos en alto 

FORMACIÓN: Distribuídos polo espazo  

PASOS: imitación dunha carreira de cabalos 

FORMACIÓN: Permanecen nun  lugar fixo  

PASOS: Dando voltas sobre si mesmo 

FORMACIÓN: En parellas  

PASOS: Marcando o compás 

https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=36s
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=1m8s
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=1m25s
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=1m40s
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=1m56s
https://youtu.be/q2UweAtj_Js?t=2m25s
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 Il Circo...1 É un tema, que forma parte da banda sonora da película 

Pinocho, estreada no 2002, dirixida e protagonizada por Roberto Benigni .  Acompaña o 
intre no que Pinocho vai ó circo e decide quedarse a traballar nel. O seu compositor, o  
italiano Nicola Piovani ten gañado premios coas súas bandas sonoras, destacando o 
Óscar á “mellor banda sonora orixinal dramática” por “La vida es bella”.  

Pinocho... É un neno de madeira que cobra vida da 

pluma de Carlo Collodi na novela “As aventuras de Pinocho”, 
publicada no ano 1882 . O protagonista, un títere construído por 
Gepetto consegue converterse nun neno de verdade, despois de vivir 
un senfín de aventuras nas que no sempre sae ben parado, tras 
aprender a vivir como tal e descubrir o valor da verdade e do amor.   

 

 PAI E DISOCIACIÓN. Imaxinemos que somos artistas do circo. 
Neste caso, un pallaso e unha equilibrista. Cada un ten a súa propia forma de 
andar. Probaremos a facer coma eles. No anexo encontrarás as tarxetas en grande 
por si as queres imprimir. 

 

1. Todos faremos o ritmo do pallaso cos pes camiñando pola aula. Ó tempo 
dicimos “Ta” ou o  vocablo que se acostuma para referirte as negras. 

                                                           
1 O enlace correspóndese coa banda sonora da película. O tema Il circo escóitase do minuto 35:08 ó 
37:24. 

https://youtu.be/bExIxbBjEsI?t=35m8s
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2. Todos faremos o ritmo da equilibrista cos pes camiñando pola aula. Ó 
tempo dicimos “ti ti ta” ou os vocábulos que se acostuman para as 
corcheas. 

3. Probaremos agora a marcar o pulso cos pes e o ritmo dos artistas coas 
mans.  

4. Dividiremos a clase en dous, pódenselle repartir tarxetas ou poñelas na 
taboleiro. Uns farán de pallasos e outros de equilibristas. Pódense dar 
diferentes ordes: Cando toque o pandeiro saen os pallasos, cando toque 
os cascabeis  saen os equilibristas. Cando non toque, detense o movemento 

5. Coa música de Il circo  camiñarán pola clase os pallasos e equilibristas. 
Os pallasos imitan o andar abaneándose o os equilibristas abren os brazos 
en cruz camiñando recto. 

 

 

 

 O derradeiro pallaso... é unha 

balada escrita para trompeta solista por Pino Pugliese e 
publicada en 1971 dentro do seu disco Toneta. De 
carácter melancólico, chegou a ser moi popular dentro 
do repertorio de música lenta das salas de festa durante 
os anos setenta do século pasado. É un tema moi 
apreciado no repertorio de música de circo. 

O termo balada ... relaciónase na actualidade cun estilo musical lento 

e de carácter máis ben melancólico. Podemos atopar dende baladas puramente 
instrumentais como O último pallaso a outras con música e letra.  

 

AUDICIÓN ACTIVA E PERCUSIÓN CORPORAL. O 
derradeiro pallaso  é unha balada lenta chea de emoción. ¿Cando a escoitas 
sénteste alegre ou triste? ¿Pensa no pallaso que a toca, estará xogando e facendo 
rir os outros ou estará soliño e triste ? Escoitádea e esaxerade a vosa cara de 
alegría ou tristeza segundo vos sintades. 

P.C:  Imos escoitar a peza mentres marcamos o pulso. Alternaremos 
palmada chocando as mans e palmada nas coxas (muslos). 

https://youtu.be/T8VO73r8F4A
https://youtu.be/bExIxbBjEsI?t=35m9s
https://youtu.be/T8VO73r8F4A
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 Mah ná Mah ná ... estas palabras carentes de sentido dan título a 

unha canción composta a modo de scat polo músico italiano Piero Umiliani.  

Publicada como parte da banda sonora dun 
documental no 1968 , esta canción tornouse moi 
popular un ano despois ó saír en antena no “Show de Ed 
Sullivan”. A interpretación correu a cargo dos Muppets. 
Os intérpretes déronse a coñecer como Mahna Mahna 
& The Snowths. Tamén faría unha aparición estelar en 
"Barrio Sésamo" da man dun personaxe descoñecido 
que máis tarde sería Bip  Bippadotta.  

 

Extra  CANCIÓN. Mahna Mahna du duru duru...  seguro que o 
vídeo proposto dos Muppets xa che ten sacado algunha risada. Probade a cantar 
o estribillo deste tema mentres escoitades a audición. 

1. A metade da clase fai de “Mah na mah na” e a outra metade fai das 
Snowth. 

2. Cambiade os Roles.  
3. Probade a facelo por parellas. 

 

 O RONDÓ E IMPROVISACIÓN CORPORAL. Reparade 
na forma RONDÓ da canción . Tras unha introdución da comezo o que 
poderíamos chamar Estribillo. Aparecerán ata tres improvisacións distintas a 
modo de Copla intercaladas  con este  Estribillo, dando lugar á seguinte estrutura: 
Intro A B A C A D A E 

Xoguemos as estatuas: 

1. Facede un círculo agarradiños das mans.  
2. Escoitaremos de novo a canción, esta vez coa seguinte coreografía: 

https://youtu.be/8N_tupPBtWQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ezRFBnWBKg
https://www.youtube.com/watch?v=9ezRFBnWBKg
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INTRODUCCIÓN: Miramos cara o centro e facemos un saúdo. 

ESTRIBILLO (A) : Cantamos mentres, agarradiños das mans avanzaremos 
en círculo marcando o pulso. 

COPLAS (B) (C) (D) : Soltámonos e sen moverse de onde estamos realizamos 
unha improvisación corporal. Pódese mover todo menos os pes, traballar coas 
distintas alturas, anicarse e estirarse, movelos brazos... O profesor pode escoller 
a un par de nenos para que fagan a improvisación mentres os outros fan de 
estatuas. 

 

O scat ...  é unha forma de  improvisación vocal utilizada no mundo do jazz. 

A súa principal característica é o emprego de sílabas e palabras sen sentido. A primacía 
do son fronte a palabra fai que a voz do intérprete se converta nun instrumento musical 
máis.  

 Importantes figuras no mundo do jazz como Ella Fitzgerald, Natalie Cole e Bobby 
McFerrin foron algúns dos maiores expoñentes deste estilo de improvisación.  

 

Extra  IMPROVISACIÓN. Despois de escoitar un pequeno 
fragmento do vídeo proposto de Ella Fitzgeral  seguro que tedes gañas de 
probar a facelo vós. Facede un círculo no chan para facer unha ronda de 
improvisación. 

1. Probaremos primeiro coa sílaba “ma”. Marcade o pulso nas pernas. 
Cada alumno improvisa durante 4 pulsacións. 

2. Intentémolo agora cunha palabra “mana”. 

3. Podedes acompañar a vosa ronda con algún instrumento de pequena 
percusión que marque o pulso.  

*É moi interesante que o alumno ó que lle toque facer a improvisación 
continúe marcando o pulso. 

 

 

 

https://youtu.be/PbL9vr4Q2LU?t=41s
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  A danza do sable...  é un 

dos movementos do acto final do ballet  
Gayaneth, creado polo compositor armenio 
Aram Kachaturiam en 1942. Está creada 
tomando como referencia a melodía dunha 
canción popular armenia á que o compositor lle 
engadiu un maxistral acompañamento de 
ostinato. 

Un sable... é un tipo de espada utilizada polos oficiais de cabalería durante 

os século XIX e XX.  A danza do sable é unha representación do exhibicionismo que os 
homes exipcios facían ó regresar da guerra. Actualmente é bailado por mulleres.    

O ostinato ...  é unha estrutura musical que se repite continuamente 

durante varios compases, podendo adaptarse ás distintas progresións harmónicas da 
obra.  Os ostinatos poden ser rítmicos (só afectan a liña rítmica), melódicos (que afectan 
só a melodía) ou mesmo rítmico-melódico (afectan tanto a melodía como o ritmo). 

 

 MOTRICIDADE E OSTINATOS. Imos xogar a chocar as 
palmas cun compañeiro. Mentres escoitamos a audición da Danza do sable  
estaremos por parellas. O modo de proceder será dar unha palmada e despois 
chocar as dúas mans co compañeiro.  

REFLEXIÓN tras a actividade: Co xogo que fixemos creamos un patrón rítmico que 
se repetía durante toda a canción. Este patrón coñécese como OSTINANO. 

 

 

 

 

https://youtu.be/mUQHGpxrz-8
https://youtu.be/mUQHGpxrz-8
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 AUCIÓN ACTIVA. Escoitemos na clase a Danza do sable  
marcando o pulso sobre as coxas (muslos) e respondamos as seguintes cuestións: 

 ¿Cres que a pulsación desta obra é lenta ou rápida? 

 ¿a qué números circenses podería acompañar? ¿a números emocionantes 
ou a números de maxia que son máis tranquilos? 

 No vídeo podemos ver como hai certos instrumentos que realizan a melodía 
e outros que fan un acompañamento repetitivo, e dicir, vense sempre 
facendo o mesmo ¿sabes cales son ou a que familia orquestral pertencen? 
Corda e percusión.  

 ¿Cómo lle chamamos a un patrón rítmico que se repite para acompañar a 
un tema? Ostinato 

 

 

 

O Cancán... Provén do termo francés cancán, que significa escándalo.  

Utilízase para designar un baile de alta enerxía e demanda física.  Unha das súas 
características principais son as patadas altas e os  splits (tamén coñecidos como 
espagat).  

Apareceu por primeira vez nos salóns de baile das clases traballadoras do distrito 
de Montparnasse (París) en 1830. Orixinalmente era unha danza deseñada para bailar 
en parellas que estivo en voga durante o século XIX . 

  Na Francia XIX permaneceu como unha danza de bailaríns individuais con 
actuacións masculinas cada vez máis acrobáticas.  Foi en países como Estados Unidos ou 
Reino Unido onde se tornou máis popular nos salóns de baile, onde un grupo de mulleres 
realizaban pasos menos acrobáticos pero cunha coreografía sorprendente.  Este estilo 
chegou a Francia na década de 1920 deu lugar ó famoso cancán francés.  Como 
curiosidade dicir que ao bailar tamén se facían gritos e asubíos.  

https://youtu.be/mUQHGpxrz-8
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 O Cancán de Offenbach... é unha danza da ópera cómica 

"Orpheus no submundo" de Jaques Offembach . Foi 
estreada en París en 1858. Aínda que foi escrito baixo 
o nome Infernal Gallop, a maioría da xente coñéceo 
como o cancán.  O cancán está escrito en 2/4 e 
actualmente báilase en grupo formando filas. 

 

 CANCIÓN. Escoitemos atentamente este famoso fragmento do 
Cancán  Ímoslle poñer letra os 15 primeiros compases.  Atentos dende o 00:40 
ata o 01:49. Os alumnos aprenderán a canción por imitación. 

1. Escoitarán o fragmento proposto. 
2. Aprenderán primeiro a letra. Frase por frase. 
3. Xogarán a facer distintos personaxes con toda a letra. Unha bruxa, un 

xigante, un paxariño... 
4. Aprenderán a música coa letra frase a frase. 
5. Unha vez ben aprendida volverán a ver o vídeo para cantar xunto coa 

orquestra. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sf9CtbLGzgw
https://youtu.be/sf9CtbLGzgw?t=37s
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 PERCUSIÓN CORPORAL. No Concerto Didáctico 
escoitaremos a versión que atoparás no Anexo. Axudaremos ós músicos cun 
acompañamento rítmico sinxelo no que o instrumento será o noso propio corpo.  

Durante a peza marcaremos sempre brancas. Dado que estamos nun 
compás de 4/4, por cada compás haberá dúas pulsacións de igual valor. 

Atoparás tres niveis ou tres alturas de percusión: Palmas, muslos e pes. 
Ademáis practicaremos os saltos cos dous pes sen moverse do sitio e as voltas 
no sitio alternando os dous pes. 

Os alumnos deben aprender esta coreografía por imitación. Suxíroche que 
primeiro lles ensines a facer o ritmo da CANCIÓN (tema C) para conectar este 
exercicio co anterior. A continuación podes introducir o ritmo base (palmada 
muslos) que se repetirá o largo da peza.  

No enlace poderás ver a versión orixinal deste tema. Podedes traballar a 
percusión dos temas mentres escoitades esa versión ou ser ti mesmo o que 
interpretes o Can Can seguindo a partitura do concerto que atoparás no Anexo.  

 Tema A (00:11- 0:22)  Tema B  (00:23-00:33)  Ponte(00:33- 00:39) esta ponte dura 
catro compases pero no concerto didáctico durará 2 . Tema C (0:40-00:51) Presta 
atención porque repiten o tema pero no concerto non o faremos. 

 

NO CONCERTO 

Tema A (c. 1- 16) : altérnanse palmada e muslos en cada un dos compases. Un 
pulso faise dando unha palmada e o outro chocando as mans contra os muslos. 

Tema B (c. 17-33): aquí faremos frases de catro compases. Nos dous 
primeiros moveremos os pes no sitio (4 pasos) e nos dous seguintes faremos a 
percusión corporal anterior alternando palmada e muslos.  

Ponte (c. 34-35): durante estes dous compases daranse palmadas. Dúas 
palmadas por compás, (4 palmadas) 

Tema C (c. 36-50): Mentres cantamos a CANCIÓN do anterior exercicio 
faremos unha coreografía moi sinxela.  

 

 

https://youtu.be/sf9CtbLGzgw
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SOMOS AS PULGAS DO CIRCO: 3 compases de saltos (6 saltos) 

TEMOS TOCADISCOS, GÚSTANOS BAILAR: Damos unha volta completa 
no sitio durante a frase (6 pasos) . Facendo coincidir coa sílaba “BAR” 
facemos a parada. (no paso 7) 

LA LA LA LA LA LA LA: Damos palmas durante 1 compás e medio (3 
palmadas) 

Repítese agora a mesma coreografía 

DAMOS SALTOS PEQUENIÑOS: 3 compases de saltos (6 saltos)  

E VOLTAS CON RISCO PARA IMPROESIONAR: Damos unha volta completa 
no sitio durante a frase (6 pasos). Facendo coincidir coa sílaba “NAR” 
facemos a parada. (no paso 7) 

Coda (c. 50-57): palmadas con cada pulso. A primeira palmada 
coincide coa segunda  branca do compás (16 palmadas) 

(c. 57- 61): alternamos palmada e muslos  

(c. 62): palmadas no último compás para rematar (2 palmadas) 

 

 

 

Unha canción sorpresa porá o broche final ó concerto didáctico. 

Non perdades detalle porque teredes que axudar a Sonia, a mestra de 

cerimonias a descubrila. 
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CONTO MUSICAL DRAMATIZADO: Vaiamos ó circo. 
Como resumo das actividades anteriores imos montar agora 
o noso propio circo. “Este conto non é o guión do concerto”. 

Material que necesitarás: un reprodutor para poñer a música do 
concerto, unha corda, plumas ou globos (1 por parella), instrumentos 
PAI: cascabeis, claves, maracas e prato suspendido. 

O narrador e mestre de cerimonias será  o profesor ou 
profesora. 

 

Os nenos déitanse no chan e fanse os durmidos. O mestre da a indicación 

de levantarse o escoitarse a música.  

NARRADOR: Hoxe é un día moi especial,  imos ir ó circo!  

Mentres sona a Fanfarria : Poñamos todos as chaquetas 
(mímica) e marchamos cara o circo. Reparte as claves (pódense repartir 

tamén ó comezo). Todos camiñan pola clase seguindo o pulso que marcará o 

profesor coas claves. 

Chegamos!  Mirade! Vexo un montón de caravanas... que haberá 
dentro? Eu coñezo unha pallasa que traballa nun circo e vive nunha 
caravana coma esa... é unha casiña con rodas na que descansan, fan 
a comida e gardan todas as súas pertenzas: os traxes que usan na 
función, os instrumentos dos músicos... vamos, igual que facedes vos 
nas vosas casiñas. 

A ver, a ver, ¿onde estará o despacho de billetes? Debemos 
comprar unha entrada para poder ver a función. (Mira ó lonxe). Alí 
está! Veña, a qué esperamos? 

https://www.youtube.com/watch?v=_Um7MzGsBsA
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Todos camiñan pola clase seguindo o ritmo que fai o profesor cas claves. 

Duplicarase o valor do pulso. Se antes se camiñaba a ritmo de negras, agora farase 

a ritmo de corcheas. 

Bos días! Queremos X (o número dos nenos da clase) entradas para 
ver a función do circo, por favor! Estamos moi emocionados , sabe? É 
a primeira vez que vimos! (fai que fala coa vendedora e recolle as entradas) 

Nenos, parece que  algúns artistas non poden vir á función e necesitan 
que os axudemos. Hoxe seremos nós os que fagamos as actuacións 
(pódenselle dar ós nenos as tarxetas do anexo 1 da equilibrista e o pallaso).  

Xa é hora! Imos cara a gran carpa a prepararnos! (mímica: poñen 

os traxes para actuar). Precisamos a catro músicos. Un tocará a batería, 
collede todos as baquetas e a tocar! (todos fan mímica coma se fosen 

baterías). Outro será o trompetista, terá que soprar moi forte pola 
boquilla! Veña! Collede todos a trompeta, inflade moito a barriga e a 
tocar! (mímica facendo de trompetistas). A ver que nos queda... xa sei! O 
teclado! Os pianistas teñen uns dedos moi áxiles. Vexamos como 
podedes mover os vosos (mímica pianista) e por último precisamos un 
acordeonista que saiba mover moi ben o fol do acordeón (mímica 

acordeonista) O primeiro que imos facer é saír a saudar. Colocádevos 
en fila e saúdemos o público. Logo cando eu marque camiñaremos 
facendo un gran círculo. O profesor escolle catro nenos facer de músicos 
no espectáculo. 

Coa música da ENTRADA DOS GLADIADORES  camiñarán marcando o 

pulso. Os nenos máis maiores daránselles claves para que marquen o pulso á vez 

que camiñan os outros darán palmadas acorde co pulso e cos seus pes.  

ATENCIÓN: Durante a introdución os nenos saudarán mirando cara un lado e cara 

outro (0:00´ a 0:14´). A continuación iniciarase a MARCHA. Dende o inicio da  

sección B (1:27´) recomendase  facer traballo EXPRESIÓN CORPORAL ou se non 

parar a música.  

Benvidos o circo señoras e señores! Gracias por estar hoxe 
connosco. Xa coñecen os nosos artistas, pallasos e equilibristas, 
chegados dende tódalas partes do mundo, dende a China ata 
Arxentina. Ímoslles mostrar agora unha actuación sen igual, con 
bailaríns, pallasos e xinetes! Démoslles un forte aplauso que ben o 
merecen!  

https://youtu.be/QBNccf47dcI
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Coa música do VALS DE AMÉLIE   prepararase a coreografía proposta. 

(p.27) 

Ó rematar a canción todos, agás os catro músicos máis un neno e unha nena,  

sairán da pista cara unha esquina da aula. A  onde van todos? Ah claro 
temos que empezar co ilusionismo. Mirade quedaron unha pallasa e 
unha equilibrista na pista! Veña amigas! Por alí é a saída... Coa música 

de IL CIRCO  os nenos camiñan pola pista facendo os ritmos do pallaso e a 
equilibrista propostos na actividade que acompaña a dita música. Ó rematar saen 
cara a esquina onde están os compañeiros (p. 28)  

 

Moi ben amigos! Chegou a hora do noso número de ilusionismo. 
Temos aquí a unha maga moi especial que vai facer desaparecer unha 
coella na chistera. E o seu carón estará o noso gran trompetista (nome 

do neno)! 

Coa música de O DERRADEIRO PALLASO  Os nenos distribuiranse por 

parellas. Traballaremos a expresión corporal e a respiración. Precisarán un globo ou 

unha pluma por parella. Un fará de mago e outro de ilusionista coas seguintes 

instrucións: 

(0:00´ - 1:53´): O trompetista moverá o globo pola clase coa axuda do seu sopro. 

Mentres o ilusionista, no sitio fai expresión corporal.  

(1.53´ - 2:17´): coincidindo co silencio da trompeta.  Invértense o papeis.  

(2:17´3:11´): Coa nova aparición da trompeta. Pásanse o obxecto dun ó outro 

soprando.  

Fagamos un círculo para presentar !os nosos pallasos risotadas 
que fan rir a gargalladas!  

Coa música de Mahna Mahna  os nenos farán a coreografía proposta nas 
actividades (p. 30)  Os nenos que se lles repartiron as tarxetas de pallaso farán de maná 
maná, os outros das Snowths. 

Estamos chegando o final do noso espectáculo, pero non vos 
preocupedes que aínda quedan por vir dúas actuacións. Sen máis 
imos dar paso a nosa gran equilibrista!  

Coa música de   A danza do sable. Os equilibristas serán os alumnos que 
recibiron a tarxeta de equilibrista Precisaremos cascabeis, prato suspendido, maracas, 
cascabeis, claves e unha corda ou cinta para marcar unha liña no chan. Realízase a 
actuación tal e como se propón na correspondente actividade do equilibrista.  Despois, 

https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://youtu.be/T8VO73r8F4A
https://youtu.be/8N_tupPBtWQ
https://youtu.be/mUQHGpxrz-8
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se non o fixechedes antes, reflexionade sobre CÓMO COMPORTARSE NO CONCERTO 
podes valerte dos supostos que che propoño  

Grazas a todos por vir o noso circo, que agora xa tamén é un 
pouquiño voso. Pronto volveremos a vernos, pode que noutro pobo, 
noutra cidade pero sempre coa mesma ilusión. E para despedirnos a 
nosa gran actuación (LEVARASE A CABO NO CONCERTO DIDÁCTICO). O A 
estrela do espectáculo: o adestrador de pulgas! 

O mestre fará de adestrador e tódolos nenos farán de pulgas. Ensinaralles por 
imitación a PERCUSIÓN CORPORAL   (p. 35) que precisan aprender para facer o 
número e a CANCIÓN que o acompaña (p. 34). Podes consultar a partitura no anexo 1. 
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5. A AVALIACIÓN 
 

Para completar o proceso de aprendizaxe é necesario que despois do concerto 
se realice unha avaliación do mesmo. Aquí podes atopar algunhas cuestións que 
podedes abordar nunha posta en común. 

1. ¿Que foi o que máis che gustou do concerto, a música, ós números de circo ou as 
dúas cousas? 

2. ¿Cal era o misterio que había que responder? 

3. Das actuacións circenses que viches ¿cal che gustou máis? ¿Cal foi a que che 
pareceu máis divertida? ¿gustábache a música que as acompañaba? 

4. ¿Recordas os instrumentos que había no espectáculo? ¿Cales che gustaron? ¿había 
algún que che sorprendera pola súa sonoridade? 

5. Seguro que te decataches de que algunha das pezas musicais escoitáronse varias 
veces. ¿Saberías dicir cantas veces escoitamos o Mahna Mahna? 2 ¿lembras en que 
parte do espectáculo? 

6. A Fanfarria da 20 Century Fox tamén sonaba con frecuencia ¿saberías dicir o que 
pasaba cando a tocaban? 

7. ¿Que instrumentos tocaban o ostinato na danza do sable? Acordeón e batería ¿E a 
melodía? A trompeta ¿sabes como se chamaba o trebello que levaba na campá? 
Sordina 

8. E para rematar, ¿Que famosa canción abriu a caixiña? 
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6. BIBLIOGRAFÍA E RECURSOS WEB 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Atlas de música 1 y 2, Versión española de León Mamés. Alianza Música. Madrid 
2003. 

 Historia de la Música para niños. Monika y Hans-Günter Heumann. Ediciones Siruela. 
Madrid 2003. 

 

RECURSOS WEB 

A MÚSICA DO CONCERTO  

 Fanfarria da 20th Century Fox 
o https://www.youtube.com/watch?v=vp4s6euXbnw 

 

 A entrada dos gladiadores 
o https://www.youtube.com/watch?v=QBNccf47dcI 

 

 O vals de Amélie 
o https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js 

 

 Il Circo 
o https://youtu.be/bExIxbBjEsI?t=35m8s  

(do minuto 35:08 ó 37:24) 
 

 O derradeiro pallaso 
o https://www.youtube.com/watch?v=c9Ghx5h7qEE 

 

 Mahna mahna 
o https://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ 

 

 Danza do sable 
o https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8 

 

 Cancán 
o https://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vp4s6euXbnw
https://www.youtube.com/watch?v=QBNccf47dcI
https://www.youtube.com/watch?v=q2UweAtj_Js
https://youtu.be/bExIxbBjEsI?t=35m8s
https://www.youtube.com/watch?v=c9Ghx5h7qEE
https://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ
https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8
https://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA
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INFORMACIÓN DE INTERESE 

 As orixes do circo 
o https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-

entertainment#ref84399 
 

 Historia do circo en power point 
o https://www.slideshare.net/monicatenza/el-circo-para-infantil 
o https://www.firstpalette.com/Craft_themes/People/circuspaperdolls

/circuspaperdolls.html 
 

 Ella Fitzgerald:  
o https://www.youtube.com/watch?v=PbL9vr4Q2LU 

 

  

https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment#ref84399
https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment#ref84399
https://www.slideshare.net/monicatenza/el-circo-para-infantil
https://www.firstpalette.com/Craft_themes/People/circuspaperdolls/circuspaperdolls.html
https://www.firstpalette.com/Craft_themes/People/circuspaperdolls/circuspaperdolls.html
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ANEXO 1 

 

TARXETAS PALLASO E EQUILIBRISTA PARA ALUMNOS 
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TARXETAS INSTRUMENTOS 
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CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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TARXETAS RITMOS PALLASO E EQUILIBRISTA 

  



Volver ó índice 

48 
 

PARTITURA CAN CAN 
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