
PINTA'M 4 RATLLES –   Espai familiar de maquillatge

Què és el Pinta’m 4 ratlles?

És  una  activitat  infantil  i  familiar  on  els  participants  es  maquillen  entre  ells.  Pares  maquillen  a  fills,  fills

maquillen a pares, avis i àvies maquillen a néts i a la inversa, una activitat que dóna molt de si.

El Pinta’m 4 ratlles és una instal·lació de carrer dirigida a totes les edats, a nens i adults que vulguin compartir

una estona de diversió conjunta.  Ideal  per  a  potenciar  relacions  entre  grups  d’iguals  i  grups  d’edats  ben

diferents, una activitat intergeneracional. L’activitat es converteix en un espai ple d’entusiasme i originalitat.

Així com en qualsevol taller de maquillatge les maquilladores especialistes són qui realitzen els maquillatges,

en aquest espai, seran els participants qui prendran els pinzells per maquillar-se entre si.

Un espai delimitat que consta de racons amb taules i tamborets per a que realitzin l’activitat 16 persones

(segons format) al mateix moment. L’espai disposa d’una lona decorativa per ambientar l’espai.

Cada parella  participant  disposarà d’un  book de maquillatges  on hi  trobaran diferents  dissenys  i  tots  els

productes necessaris per tal de realitzar el maquillatge. 

Durant  tota  l’activitat,  un  monitor  s’encarregarà  de  proporcionar  el  material  per  a  cada  nova  parella  i

assessorar en el cas que sigui necessari, així com mantenir el control d’entrades i sortides de l’espai. 

Material i característiques 

La qualitat del producte; maquillatge professional a l’aigua aplicat amb esponja i pinzell;  molt confortable

(assecat ràpid, 1 minut); colors vius amb elevat poder de fixació; molt resistent, mantenint el maquillatge en

perfecte estat durant hores. 

Tots els productes utilitzats estan subjectes a rigorosos controls de qualitat i tests dermatològics, per tant, no

és necessari aplicar cap tipus de crema, ni anterior ni posterior al maquillatge. Es treu amb molta facilitat,

únicament amb aigua tèbia i una mica de sabó. 



Fitxa tècnica i necessitats 

Fitxa tècnica

✔ Activitat familiar recomanada a partir dels 2 anys.

✔ Per a interior o exterior.

✔ Inclou tot el material necessari per a realitzar l’activitat.

✔ Monitoratge (1 monitor).

✔ Assegurança de responsabilitat civil. 

Necessitats tècniques

✔ Espai pla mínim de 35 a 40m2 

✔ Aigua corrent a prop.

✔ Accés d’un vehicle fins l’espai i aparcament del mateix. 

✔ Temps de muntatge/ desmuntatge: 40 min / 30 min.

Opcions 
✔ Pinta’m 4 ratlles (màxim 16 participants al mateix moment)

✔ Pinta’m 4 ratlles XL (màxim 32 participants al mateix moment)

✔ Pinta’m 2 ratlles (mitja col·lecció) (màxim 8 participants al mateix moment)

*Inclou desplaçament fins a 50km de Sentmenat. Consulteu increment de preu segons desplaçament. 



Galeria fotogràfica

Per a més informació i contractació:
www.activijoc.es info@activijoc.es

       93 715 48 44            670 288 388

http://www.activijoc.es/
mailto:info@activijoc.es
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