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Fitxa tècnica - Informació del vostre interès 
2022-23


Fitxa tècnica del Taller 

	 Taller conduït per:   Santi Arisa i Dan Arisa 
	 Eines que s’utilitzaran: 	 Bidons i bastons 
	 Llengua: 	 	 	 Catalana 
 
	 	

Espai on fer el Taller: Seria bo poder celebrar el Taller en espais amplis com la 
sala d’actes, el gimnàs, el menjador, fins i tot el pati de l’escola. (En aquest cas 
convé tenir en compte el soroll del transit o dels alumnes que hi hagi al pati en 
aquell horari i la predicció meteorològica, la llum solar, etc.)


En general convé disposar d’un espai suficientment ampli per a la cabuda de 
20/25 bidons de 90 cm d’alçada i poder fer-los sonar amb folgança i en moviment 
de fins a 50 alumnes. 


 
 
Aforament (a acordar amb el Centre):  

▪ En espais mitjans: màxim recomanat 25-30 (o bé un grup-classe). 

▪ En espais més amplis: màxim recomanat  50 (o bé dos grups-classe).  

Edat dels participants Durada de l’activitat

Educació Primària 55 / 60 minuts

Educació Secundària 55 / 60 minuts
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Material tècnic requerit que convé que aporti el Centre Escolar:  

▪ 1 micro de diadema sense fil.

▪ 1 altaveu auto-amplificat (amb prou potència segons l’espai on es dugui 

a terme l’activitat).


 

Fitxa artística i producció del Taller 

Intèrprets:  

Santi Arisa i Dan Arisa - en aquest cas actuen com a bidonaires.


Direcció artística i composició: 

Santi Arisa 

 
Fitxa tècnica requerida


▪ Àmbit escènic aproximat: l’anteriorment esmentat.

▪ Espai - on poder canviar-se de roba

▪ Aigua per beure

▪ Durada de la Descàrrega i Muntatge: 0:30h/1h (depenent de la distància 

des de la furgoneta fins on s’han de descarregar)

▪ Durada del Desmuntatge i càrrega: 0:30h/1h (depenent de la distància 

des de la furgoneta fins on s’han de descarregar)


IMPORTANT:  Es requereix facilitar l’entrada de la furgoneta per a la descàrrega i un lloc 
on aparcar-la durant l’activitat.
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