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DURADA: 2 hores.
PARTICIPANTS: Entre 150 i 200 infants.
PRESSUPOST:
Preus especials per paquets (Consultar condicions).
Per als paquets no hi entren les activitats especials.
El preu inclou: Monitoratge: 2 monitors per taller. 1 monitor per als jocs. Pancartes / Anuncis / Decoració. Tot el material necessari. Models. Muntatge,
preparació, desmuntatge i neteja.

TALLERS
ACTIVITAT
MAQUILLATGES

DEFINICIÓ
Maquillatges i purpurines per a tots els nens i nenes, amb models on poder triar.
Es tracta d´ un taller amb molt d´ èxit a les festes per la qual cosa solen fer-lo 2 o 3
monitors/es.
Màscares de cartolina amb goma, amb plantilles de molts models de tipus venecià; pintades
amb ceres i decorades amb plomes, gomets brillants, escurapipes, i altres elements. Es fan en
un moment.
Tatuatges a l´ aigua. Marxen amb uns quants rentats. En blanc i negre i colors, i de diferents
motius.

Edats
Totes

XAPES

Pinta i munta la teva xapa amb el dibuix que vulguis.

Totes

BISUTERÍA

Fes-te un collaret, polsera o arracades amb avaloris de diferents colors i mides. Crea el teu
model!
Fes-te amb cartolina i altres elements decoratius el barret o el complement per la disfressa del
teu personatge preferit.

Totes

Juga a ser cuiner/a! Amb tots els elements de la taula, crea el teu canapè o “montadito” i
berena-te’l al moment.
Es posa una taula amb molts aliments i elements per poder fer un “montadito” o canapè. Fem
un mural amb models i jocs - informacions sobre els aliments i la nutrició.

Totes

MÀSCARES
TATOOS

BARRETS I DISFRESSES
CUINA SENSE FOC

Totes
Totes

Totes

FLORS DE PAPER

Amb papers de seda, filferro i altres elements fes unes belles flors en pocs minuts.

Totes

POTS DE SAL

Aprèn a tenyir la sal de coloraines i fica-la en una ampolla transparent, creant un paisatge
imaginari.

Totes

MURAL COL.LECTIU MÀGIC

Els infants troben uns quadrats de paper que poden pintar amb ceres lliurement. Cada un d´
Totes
aquests quadrats s´ enganxa després en un mural molt gran que hem preparat a la paret.
A mesura que el mural es va omplint amb els quadrats pintats pels nens i nenes, va apareixent
un bonica imatge que haurem fet entre tots i totes.

GRAFITTIS

Pinta sobre el mural enganxat a la paret amb pintures en esprai el que tu vulguis. Desperta la
teva creativitat amb aquest art urbà!
(Es pinta amb esprais sobre un mural de paper molt gran posat en una paret. Protegim tot l´
entorn per no embrutar res).

TALLER DE CIRC

Amb diferents objectes propis del circ (plats xinesos, malabars, xanques, diàbolos... etc...) posa a Primària
prova les teves habilitats!

Primària

JOCS
A cada joc es donen caramels de premi a la participació per a tots els nens i nenes.

ANELLES

Joc clàssic de llençar anelles tot fent punteria.

Totes

APAGAR L´ESPELMA

Intenta apagar una espelma amb una pistola d´ aigua a prou distància.

Totes

BITLLES

Juga a les autèntiques bitlles catalanes.

Totes

CIRCUITS
CURSA DE XAPES

Circuits de psicomotricitat per als més petits on podran fer una sèrie de proves amb elements
com: Cercles, xanques, pilotes, paracaigudes....
En un circuit a terra, fes córrer la teva xapa. Quina arribarà primer a la meta?

E.
Infantil
Totes

CURSES DE SACS

Clàssica cursa saltant dins d´ un sac.

Totes

DIANES

Prova la teva punteria llençant sagetes o pilotes de feltre.

Totes

FES-TE LA FOTO

Et fem una foto amb el model de cartró que tu triïs; només has de posar el cap. Disfressa’t
del què vulguis i et fem la foto individual o en grup.

Totes

GIMCANA
Especial.
160´00 €
GOTS DE COLORS

La gimcana és per a nens de primària exclusivament, en grups de 3 o 4 participants.
Es fan un total de 7 proves i enigmes. Per aquesta activitat es necessiten un mínim de 4
monitors
Sobre una taula es disposen un munt de gots de diferents colors. Llença pedretes fent punteria
a dins, i segons el color de got tindràs de premi un, dos o tres caramels. El got blanc dóna
una piruleta gegant!!!
Busca en una palangana plena de farina els caramels que hi ha, fent servir només la boca.
Després mira’t la cara tan divertida que t’ha quedat!

Primària

Juga a trepitjar el globus, punxa’l amb els ulls tapats, afeita´l, pinta´l, etc... Tot un racó per
fer diferents jocs amb globus de colors.
Racó amb jocs gegants: L´ escala, L´ oca, el 3 en ratlla, el dominó, el micado, el conecta-4...

Totes

JOC DE FARINA
JOCS AMB GLOBUS
JOCS GEGANTS

Totes
Totes

Totes

LA XOCOLATA

Entre dos, amb els ulls tapats i un pitet, intenteu donar-vos l´ un a l´ altre xocolata amb una Totes
cullera a la boca.

MOSSEGAR LA POMA

Pots menjar-te una poma que penja fent servir només la boca? Qui ho farà primer?

Totes

PESCA-PEIXOS

Pesca peixets dins d´ una piscina d´ aigua.

Totes

POSA LA CUA A L´ASE

Amb els ulls tapats, posa la cua a l´ ase.

Totes

POTI-POTI DE CURSES

Racó on practicar les curses més divertides: De mocadors, de cavalls, a peus lligats, de
carretilles, etc....

Primària

RODA D´ESPORTS

Circuit per a primària on podran fer un seguit de proves de tipus joc esportiu: Esgrima,
bàsquet, paracaigudes, hoquei, etc...

Primària

TIR AMB ARC

Prova la teva habilitat amb l´ arc i les fletxes.

Primària

TOCA-TOCA, TASTA-TASTA

Totes

TOMBA POTS

Juga amb els teus sentits. Fica la mà a la capsa i explica i endevina què estàs tocant. Tasta
amb els ulls tapats i endevina què és.
Fes punteria davant d´ una piràmide de pots. Quants en pots tombar?

TORNEIG MEDIEVAL

Racó de jocs medievals on ens vestirem de cavallers i jugarem amb capa i espasa.

Primària

TRAGABOLES

Llença 3 boles al Tragaboles i mesura la teva punteria.

Totes

TRENCAR L´OLLA
Especial
180´00 €
TREPITJAR LA CUA

Clàssic joc de trencar l´ olla com es feia antigament.

Totes

LLIT ELÀSTIC

Salts i acrobàcies en un llit elàstic grandiós.

Totes

JOCS DE CIRC

Malabars i equilibris amb diferents aparells propis del circ.

Primària

Totes

Fem dos equips i a l´ avís del monitor intentem trepitjar i guanyar les cues que porta l´ equip Totes
contrari. Qui guanyarà?

