
FORMAT 

Minitalleret 

 

Ideal per biblioteques, centre cívics, ateneus... 

Inclou: 1 monitora i material necessari per a un màxim de 25 
participants. 

Necessitats tècniques: taules i cadires. 

Durada del taller: màxim 1h. 

Talleret Talleret 2h 

Exterior o interior. 

Inclou: 1 monitor i material necessari per a un màxim de 50 
participants 

Necessitats tècniques: 2 taules de 2 m. de llarg amb cadires 

Durada del taller: màxim 2 hores 

Talleret 4h 

Exterior o interior. 

Inclou: 1 monitor i material necessari per a un màxim de 100 
participants. 

Necessitats tècniques: 2 taules de 2 m. de llarg amb cadires 

Durada del taller: màxim 4 hores 

Bàsic Basic 2h  

Exterior o interior. 

Inclou: 2 monitors i material necessari per a un màxim de 100 
participants. 

Necessitats tècniques: 3 taules de 2 m. de llarg.amb cadires 

Durada del taller: màxim 2 hores 

Basic 4h 

Exterior o interior. 

Inclou: 2 monitors i material necessari per a un màxim de 200 
participants. 

Necessitats tècniques: 3 taules de 2 m. de llarg.amb cadires 



Durada del taller: màxim 4 hores 

Familiar Familiar 3h 

Exterior o interior. 

Inclou: 2 monitors i material necessari per a màxim de 150 
participants. 

Necessitats tècniques: 4 taules de 2 m. de llarg amb cadires 

Durada del taller: màxim 3 hores 

Familiar 6h 

Exterior o interior.  

Inclou 2 monitors i material necessari per a un màxim de 300 
participants.  

Necessitats tècniques: 4 taules de 2m de llarg amb cadires 

Durada del taller 6h màxim 

Familiar XL Familiar XL 3h 

Exterior o interior. 

Inclou: 2 monitors i material necessari per a màxim de 200 
participants. 

Necessitats tècniques: 4 taules de 2 m. de llarg amb cadires 

Durada del taller: màxim 3 hores 

Familiar XL 6h 

Exterior o interior.  

Inclou 2 monitors i material necessari per a un màxim de 400 
participants.  

Necessitats tècniques: 4 taules de 2m de llarg amb cadires 

Durada del taller 6h màxim 

 

 

 

 


