
El catàleg imprescindible per a una programació lúdica de qualitat. 
Jocs, tallers, activitats infantils i familiars dinamitzen 
d’una forma divertida i festiva qualsevol espai.

Més de 10 anys al servei de l’educació, la cultura i el lleure.

A les teves mans, un univers d’imaginació, 
creativitat i color per a tota la família. 



Atractius dissenys per a cada ocasió.

Disposem d’un ampli ventall d’infl ables per a totes 
les ocasions!! Infantils, juvenils, esportius, temàtics, 
aquàtics,.. de diferents alçades i mides, para adaptar-se 
a qualsevol espai.

Per a nens i nenes a partir de 2 anys, amb atractius 
dissenys i diversió assegurada.

Inflables
El Rocòdrom és una estructura artifi cial en forma de monòlit o placa 
preparada específi cament per a practicar l’escalada, on el disseny de les 
parets, ofereixen un tacte de gran realisme.

La baixada es pot realitzar a través d’una tirolina o fent ràpel per la mateixa

via. Per assegurar els nens, s’utilitza un sistema auto-blocant i cordes 

homologades per la UIAA, complint estrictament totes les normes de 

seguretat obligatòries i supervisat en tot moment per monitors qualifi cats.

Rocodromamb tirolina

 L’emocio est
a
serv

ida !!

   d
iversio assegurada per a nens i nenes

!
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Un circuit per a la 1ª infància on podran jugar, aprendre i divertir-se 
estimulant la psicomotricitat .

Amb cotxes de Policia, Bombers, utilitaris, descapotables i tricicles que 
circulen per dins d’un circuit amb senyals viàries, semàfors i cons.

Per edats de 18 mesos a 4 anys, els més petits poden entrar acompanyats 
d’algun adult.

Cotxescaminadors

Atencio amb els 
avancaments!!…
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Tambe bany d’escuma
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per a tota la famíliajoc
s gega

nts
Jugantots

Els jocs surten al carrer….  comenca la diversio !!



JUGANTOTS és una col·lecció exclusiva de 20 

jocs gegants tradicionals de fusta. Jocs amb els 
que heu jugat sempre, però aquesta vegada amb 
un tamany… diferent !!

Activitat que omple carrers, places i espais, sense  

límits de participació

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 a la par-

ticipació.

Aquesta és una activitat pensada per a divertir-se 

en família, arribant a un ampli marge d’edats, de 

0 a 100 anys. 

Tothom té un espai per jugar, els avis juguen 
amb els néts, els pares amb les mares, …i tots s’ho 

passen molt bé!!

Acompanyat d’una bona música d’ambient, 
tot l’espai de joc s’omple d’energia positiva i 

diversió.
 

Joc de l’Oca , Tres en ratlla, Qui és qui?, Loopings, 
Dòmino, Punteria, Aneguets, Tangram, El Penjat, 
Mikado, La Pesca, Indiakes, Parxís, Dames, OX, Golf, 
Anelles, Bowling, Jenga Max, Grand Prix.
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L’exit esta assegurat!!



Per gaudir del joc lliure i espontani !!
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Ludoteca mobilun espai de joc per a nens i nenes

DOS ESPAIS EN UN: Espai d’oci infantil complert 

de 15×8 m., dividit en: Espai de 8×8 m. per a nens 
i nenes de 3 a 6 anys, i espai de 5×6 m. per a nens 
i nenes de 0 a 3 anys on poden compartir, jugar i 
experimentar amb els pares i les mares; tot delimitat 
per tanques de pvc i amb terra decoratiu de vinil.
 
El seu disseny i distribució s’ha realitzat per zones:
- Blocs de psicomotricitat
- Piscina de boles
- Zona de lectura, dibuix i jocs de taula
- Jocs simbòlics d’imitació als adults, etc,….
- Ludobaby, espai per a famílies amb nens 
  menors de 3 anys

Un espai ple de color que es caracteritza per la 

llibertat i l’espontaneïtat en les accions lúdiques 
dels qui participen en ella.

Dirigida en tot moment per personal qualifi cat i 
experimentat que interactua constantment amb 
els infants.
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Un espai ple de color que encantara als mes petits!

Activitat ideal per exteriors i interiors, on és 
necessari donar servei a una franja d’edat amb 
moltes ganes de passar-ho bé i que no sempre 
troba el seu espai.



Pinta m 4 ratlles 
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Pinta’m 4 ratlles és una instal·lació de carrer dirigida 
a nens i adults que vulguin compartir una estona de 
diversió conjunta. Un espai delimitat que consta de 
racons individuals amb tamborets i taules. Aquesta 
activitat la poden realitzar fi ns a 16 persones alhora.

En aquest espai, són els participants els que 

prenen els pinzells per maquillar-se entre si.

El Pinta’m 4 ratlles!, es converteix en un espai ple 

d’entusiasme i originalitat obert a totes les edats. 
Tot això amenitzat amb música d’ambient per a 
acompanyar l’activitat.

Les nostres monitores s’encarregaran de proporcionar 
tot el material i assessorar en el que sigui necessari.
Cada parella participant, disposa d’un book de 

maquillatge amb originals dissenys, productes de 
maquillatge professional, esponges i pinzells.

En aquest espai, són els participants els que En aquest espai, són e s ppar icippants e s qque

prenen els pinzells per maquillar-se entre si.prenen el ppinze ls per maqu lla -se en re siUn taller on els pares maquillen als fills, i…...els fills maquillen als pares!

Qualitat, origina



El nostre equip de maquilladores formades i 

experimentades en el maquillatge infantil de 
fantasia, s’encarreguen de dirigir l’activitat i endinsar 
als participants en un món màgic de personatges 

fantàstics tan diversos com espectaculars, oferint 
dissenys atractius i originals.

Producte utilitzat: Maquillatge professional a
l’aigua aplicat amb  esponja i pinzell, molt 
confortable. Tots els productes utilitzats estan 
subjectes a rigorosos controls de qualitat i test 

dermatològics. El maquillatge es treu amb molta 
facilitat, amb aigua tèbia i una mica de sabó.
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Pintacares
Taller de maquillatge infantil

alitat i r
apidesa



Tallers Creatius Marcs de Fotos

Titelles
Flors 

de paper
Taller de manualitats creatiu 

dirigit a nens, nenes i adults.

Activitat manual per crear una 

gran varietat de fl ors 

de paper, amb colors 

molt vius i formes ben 

diverses.

Ideal per donar 

un toc de color a 

qualsevol festa o 

event; i alhora contri-
buir d’alguna manera amb el medi 
ambient, ja que per mantenir-les 
sempre fresques i boniques, no 
cal gastar ni una gota d’aigua.

diaris,  revistes…  
• Utilitzant ceres de colors amb acabat de vernís 
perquè no es faci malbé.
• Enganxant diferents peces decoratives 
(reciclades o no).

Taller creatiu que es treballa sobre una base de 
cartró per tal de construir un bonic marc de 

fotos. Te tres opcions de decoració:
• Fent composicions interessants utilitzant la 

tècnica del decopage, amb papers decoratius,  
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s…  
es de colors amb acabat de vernís

faci malbé

Activitat que estimula la crea-

tivitat i la imaginació dels 
més menuts endinsant-los en el 
món màgic de les titelles amb 
la creació de personatges ben 
divertits i originals.

Per escollir entre dos formats: 
Titelles de dit, fetes amb feltre 
i manipulades amb els dits. 
Petites i encantadores!

Titelles de fi l, fetes amb la com-
binació de diferents materials i 
manipulades amb fi ls. 

Una proposta cultural i lúdica di-
rigida al públic infantil i familiar.

Tal
lers

 de manualitats creatives

   d
irigit a nens, nenes i ad

ults

g

Activitat manual per cre
gran varietat de

de paper, amb 

molt vius i form

diverses.

Ideal per 

un toc de 

qualsevol 

event; i alhora
buir d’alguna manera amb
ambient, ja que per mant
sempre fresques i boniq
cal gastar ni una gota d’aig



Mascares

Viseres divertides

Molinets de vent

Realitzades amb oueres de cartró, es pinten i es complemen-
ten amb diferents materials com feltre, llana, planxa d’Eva, 
plomes, … i tot tipus de peces decoratives. 
El resultat…., fantàstic!!

Taller original per desenvo-

lupar la imaginació a través 
de la creació de divertides 

màscares, per Carnestoltes o 
per qualsevol època de l’any.

La realització…, fàcil, ràpida i 

molt divertida!!

Viseres per a tothom !!!

Realitzades en planxa d’Eva o cartolina, amb resultats 

molt divertits !!

Taller creatiu per realitzar a la 
primavera/estiu, tot i que és 
funcional durant tot l’any.

Es pot adaptar a qualsevol 

esdeveniment, ja que la seva 
realització és molt àgil i 
senzilla. 100% per-
sonalitzable!

Una 

proposta 

alegre i 

original 

per a tots !!

Taller familiar per construir Molinets de Vent.
Activitat divertida que agrada a tothom!!

Molinets amb alegres combinacions de colors 
que es barregen amb el vent.
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Rea
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Molinets de ve
Taller familiar per construir Molinets de Vent.
Activitat divertida que agrada a tothom!!

Molinets amb alegres combinacions de color
que es barregen amb el vent.



En aquest taller creatiu, adreçat 
a nens i nenes, es realitza un punt 

de llibre original i divertit.

Els participants al taller, disposen 
del material bàsic per fer el punt 

de llibre i també d’un ampli ven-

tall de complements per a decorar i 
personalitzar-lo al seu gust.

El resultat és ben divers i acolorit!!

Per estimular la creativitat 

i la lectura

El RECICL-ART és un taller infantil i familiar, per a realitzar 
quadres artístics i decoratius. En aquesta activitat es fusionen 
a la perfecció dos mons ben diferents, l’aprofi tament de 
materials de reciclatge i el món de l’Art. 

Es treballa amb diferents tècniques artístiques, com el 
collage, la pintura, la creació de volums, l’estampació, etc.. 

Taller artístic de Reciclatge

Punts 
de llibre

Recicl-Art
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Vaixells de velaTaller familiar per construir 
un simpàtic vaixell de vela, 
fet amb suro i paper, 
apunt per posar-lo a 
navegar per l’aigua.

Fresc i divertit!!

Activitat ideal per realit-
zar a l’exterior en l’època de 
primavera-estiu

Vaixr construir
ll de vela,
er, 

realit-
poca de



Roses de St. Jordi

Spumacares 
del mon

Aquesta és una activitat especialment 
pensada per la diada de St. Jordi, tot i que 
encaixa perfectament en qualsevol època 

de l’any.
Es realitza amb paper crespat, un 
material molt agradable i fàcil de mani-

pular que ofereix un fantàstic resultat.

El taller de Roses és ideal per programar-
lo en qualsevol espai.
Especial per fi res de llibres, mercats, 
botigues i centres comercials, centres 
cívics, biblioteques, escoles, fi res 
d’artesania, promocions, inauguracions, 
esdeveniments especials i d’empresa, etc.

Taller de manualitats, creatiu i educatiu, espe-
cialment pensat per fomentar la sensibilització 
per la diversitat cultural i la integració social de 
les diferents races que convivim al nostre país.

Es treballa a partir d’unes plantilles amb la idea 
principal de combinar tipus de cara, color de 
la pell, cabells, ulls, boca i complements; amb 
resultats realment molt sorprenents!

Una unió de colors i formes que fan del nostre 

planeta, un planeta molt especial…
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Roses de St

Diversitat 
de cultures

Taller familiar de construcció 
d’estels amb un format molt fàcil 
i manejable per a qualsevol edat. 
Un joc tradicional que segueix 
sent molt actual. 

Estels 
de paper

Decorar, 
plegar i volar!!



especial Nadal
Tallers Creatius Postals de Nadal en 3D

Fanalets de Reis

Les millors cares d’aquest Nadal: el Pare 
Noel, en Rudolf, els ninots de neu,…

Els personatges més coneguts per 

tots, fets amb planxa d’Eva seguint 
unes plantilles d’una manera molt fàcil 
i divertida!!

Divertides postals de Nadal en 3 dimensions per felicitar a familiars i amics en aquestes festes.
Es realitzen amb més d’una cartolina per aconseguir l’efecte de 3D, afegint colors i complements 
per que la postal quedi d’allò més bé!!

Taller infantil imprescindible per l’època de Nadal. Fets amb cartolina i decorats al gust de cada nen amb 
complements brillants, purpurina, colors, etc…preparats per posar-hi una espelma a dins de cada fanalet. 
Especial per lluir-lo durant la cavalcada de Reis!!.. no fos cas que els Reis passessin de llarg…

Spumacares 
del Nadal

14



Mini Tio de Nadal

Titelles de Dit

Taller de manualitats infantils per construir el 
tradicional Tió de Nadal.

Fet amb fang i tapat amb una manteta 
de roba, aquest mini Tió fa les delícies de 
qualsevol nen. Mida aprox. del Tió: 12×4 cm.

Titelles de dit amb motiu nadalenc,

Arbres de Nadal, ninots de neu, Pare Noel, …
Un taller molt divertit per a nens i nenes!!

Fetes amb feltre de colors i amb tots els complements 
per aconseguir una titella ben bonica!!
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Grups d’animació infantil per ballar i fer 
passar una bona estona a tothom.

Espectacles on la música, el teatre i la partici-

pació del públic es barregen per donar pas a  la 

FESTA d’una manera divertida i diferent!

L’espai s’omple d’energia i bones vibracions!! 
El fi l conductor és la FESTA, i no parem ni un 

sol moment…

Animacioinfantil

Espectacles per no pa
rar 

ni un sol moment !!
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Tot un mon de diversio al vostre abast!!!


