
una producció d’Activijoc 

Jugantots!
Jocs gegants per a tota la família



Els és una Jugantots col·lecció exclusiva de 20 jocs gegants 

tradicionals de fusta, diferents, originals i divertits, per a 

tota la família.

Construïts artesanalment, tots els jocs tenen la fusta com 

a element principal, el que els fa molt atractius i agradables 

al tacte. Pintats a mà, amb colors alegres que inciten al joc 

i la participació.
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Els  néixen de la idea de buscar Jugantots

una activitat d’entreteniment per a petits 

i grans, on, sense haver de llegir instruccions 

ni esperar que ningú hagi d’explicar el 

funcionament, tothom hi pugui començar a 

jugar a l’arribar a l’activitat.

Nosaltres apostem per donar-li importància 

al joc en sí mateix, com a eina 

d’entreteniment i com a medi per 

potenciar les relacions personals entre 

familiars i amics, així com el manteniment 

de la tradició del joc de taula en una 

generació nascuda en l’era de la Vídeo 

consola i el móbil.
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És una activitat pensada per a amb un ampli divertir-se en família 

marge d’edats, de 0 a 100 anys. 

Tots tenen un espai per jugar, els avis juguen amb els néts, els pares 

amb els fills, germans amb germans, amics amb amics,....

...i tothom s’ho passa molt bé!!
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Una activitat que omple carrers, 

places i espais, sense límit de 

part ic i pac i ó .  Tothom pot 

començar a jugar en el moment 

en que s’inicia l’activitat, ja que 

no necessita cap explicació ni 

ajuda. 

Acompanyat de bona música 

ambient, tot l’espai de joc s’omple 

d’energia positiva i diversió.

L’èxit es
tà 

assegura
t!!!



Tres en ratlla, Qui és qui?, Loopings, Dòmino, Tangram, Mikado, El penjat, La Pesca, Aneguets, Indiakes, Joc de l’Oca, El Parxís, Les Dames, 

OX, Golf, Anelles, Bowling, Jenga Max, Grand Prix, Puzzle,..., 



Fitxa tècnica:

– 20 jocs gegants de 1x1 m. (entre ells, alguns de 1x2 m. i de 1x3 m., 

a diferents alçades)

– Equip de so de 600 W per a música ambient

– Per interior o exterior

– 2 monitors

* Disposem d’assegurança de Responsabilitat Civil.

* Tot el personal i monitoratge està degudament format, qualificat i 

donat d’alta a la Seguretat Social.

Necessitats tècniques:

– Espai pla, entre 250 i 300 m2.

– Presa de corrent a prop per equip de so

– Accés per una furgoneta fins a l’espai i aparcament per la 

mateixa

– Temps aprox. de muntatge: 1’30h /desmuntatge: 1h.
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Informació i contractació:


