- Activitat Extraescolar de Màgia –
La màgia en els nois és un clar element de comunicació, però també ho és de creació i
desenvolupament de la imaginació. Precisament per això, s’han dut a terme aquests tallers

de màgia.
Diferents tallers segons l’edat dels nois, des de els 6 anys fins a alumnes d’educació
secundaria. Els tallers tenen cabuda dins d’una setmana cultural, per a fi de curs o com a
activitat extraescolar.
PROGRAMACIÓ DEL CURS – TALLER DE MAGIA
OBJECTIU
Aquest curs ha estat pensat per a persones que es vulguin iniciar al món de la màgia, però amb
inquietuds suficients com per aconseguir resultats espectaculars amb un mínim de temps.
NIVELL ADQUIRIT
Es garantitza el mínim de nivell bàsic perquè els alumnes puguin fer una sessió de màgia
completa, digna i sota la concepció moderna.
TEMÀTICA
Encara que en alguns moments pot haver contingut sobre màgia d’escenari, el curs es basa
més en la màgia de prop, a entendre que avui en dia es la més pràctica, comercial i efectiva
amb la que el bon aficionat podrà gaudir, divertir-se i ser recordat.

PLA DE TREBALL
Las sessions s’estructuraran sota els següents conceptes bàsics.
- Introducció temàtica
- Teoria

-

Joc Exemple
Material, fabricació.
Tècniques bàsiques i assaig
Posada amb escena.

Seguin les pautes mencionades, durant el taller es treballaran els següents temes:

Cartomàgia: (Màgia amb cartes): És l’especialitat de la màgia per excel·lència i la que més
s’estudiarà.
Es partirà des de zero i es profunditzarà en el tema fins a arribar al inici de la manipulació.
Endevinació de cartes, desaparicions, etc…

Màgia amb cordes: Es practicaran varis efectes amb cordes, sent aquests idonis tant per
pista com per a escenari. Corda trencada i recomposta, nusos falsos, etc…

Numismàgia (Màgia amb monedes): Es farà un breu estudi de l’especialitat de màgia amb
monedes, en la que es treballaran varis efectes i tècniques.

Inpromtu màgic: Consisteix en una sèrie d’efectes els quals s’han caracteritzat per la
simplicitat del seu material: gomes elàstiques, escuradents, cerilles, etc… ideals per a un
moment inesperat o “inpromtu”. Aquesta màgia requereix una gran tècnica, però s’han
escollit efectes determinats de poca manipulació perquè estiguin a l’abast de tothom.

Globoflexia: La globoflexia és un art afí a la màgia. Consisteix a partir d’uns globus

especials a fer figures mitjançant els plecs en el globus. Diferents figures com gossos, gats,
espases, cavalls, motos, etc…
Un munt d’objectes, depenent de l’ imaginació de cada persona.
Teoria de la màgia: Com parlar amb públic, com actuar, veu, cos,moviment,etc.
Visionament de vídeos: Vídeos sobre grans mags: David Copperfield, Lance Burtons, Harry
Houdini,etc.

Tot això constitueix a un curs-taller bàsic de màgia on l’interès dels alumnes sobre punts
concrets farà que s’ampliïn uns i es suprimeixin d’altres.

