
 
 
 
 
 
 

El Mag Roger i el Mag Espàrrec us presentem els nous tallers de màgia per aquest mes de 
desembre 2014 i gener 2015 
 
Aquests tallers es presenten en blocs de 4 hores de durada que són independents uns dels 
altres, es a dir, els nens es poden apuntar a un o més tallers on es tractaran els temes màgics 
com a monogràfics específics de cada tema. 
 
El cost de cada taller es de 9 € i caldria un mínim de 8 nens per fer el taller. 
 
El material utilitzat serà d’ús comú, de manera que un cop finalitzat el taller, aquest material ha 
de quedar a l’aula. En el cas que els nens o els pares estiguin interessats en adquirir el material 
màgic, es podrà adquirir a preu de cost de 5 € el pack 1 i de 10 € la resta de packs (cal 
indicar quin o quins packs màgics es volen adquirir omplint la butlleta adjunta).  
 
Els tallers de màgia es realitzaran els dies 24, 29, 30 i 31 de desembre de 2014, el 2 i 5 de 
gener de 2015 
 
24 de desembre: Màgia amb objectes quotidians 
Podrem fer entrar un bolígraf en una ampolla plena d’aigua? Podem fer volar un cartró de llet? 
Podem moure una llauna d’un costat a l’altre sense tocar-la?.....amb màgia si!!!! 
Pack màgic nº 1: Ampolla, cartró de llet, bolígraf amb truc, pilota de tenis taula, clips, gomes, 
caixa de mistos, fil, fitxes de colors, taps de suro, anella,... 
 
29 de desembre: Màgia amb monedes i esponges  
Boles d’esponja que es multipliquen, canvien de color, de mida i desapareixen. Monedes 
signades que canvien de lloc. Monedes que es mouen.  
*Pack màgic nº 2: Esponges de diferents colors i mides, moneda escapista. 
 
30 de desembre: Màgia amb cartes 
Descobreix cartes, cartes que es giren, cartes que es reuneixen, cartes que desapareixen i 
apareixen en llocs inesperats.......això és cartomàgia!!!! 
*Pack màgic nº 3: Baralla de cartes + estoreta professional 
 
31 de desembre: Màgia amb cordes i mocadors 
Nusos impossibles, escapisme, cordes tallades que es recomponen, mocadors que canvien de 
color, que es cusen sols i desapareixen. 
*Pack màgic nº 4: 2 metres de corda de màgia, anella, mocadors de colors 
 
02 de gener: Construïm la nostra màgia 
Com fer el material per fer aparèixer i desaparèixer objectes, fer-lo i practicar-lo? Cartes que es 
multipliquen, objectes que canvien de forma....fem els nostres trucs!! 
*Pack màgic nº 5: fustes, cola, sobres, cartes trucades 
 
05 de gener: Posada en escena d’un mag 
Com presentem els nostres jocs. Col·locació del material i del mag a l’escenari. Com expliquem 
la història. Que es una rutina i que volem explicar. La màgia com entreteniment. Perquè no 
expliquem els trucs??. Preparació d’una rutina i presentació. Utilització del vestuari com 
element màgic. 
*Cal que el nen porti roba de disfressa en la qual s’hi pugui sentir identificat com a mag 
 


