
ActivitatS

Atraccions
Inflables
Pista americana
Llits elàstics
Brau mecànic

Circuits
Minigolf
Circuit de karts ecològics
Fórmula mini
Circuit motriu

Racons
Racó del maquillatge
Racó de manualitats
Racó dels menuts (parc infantil)
Racó wii

Jocs
Gegants
Populars
Jocs de masia
Jocs de circ
Futbol botons

Esports alternatius
Lacrosse
Ultimate frisbee
Minitennis - Shutteball
Maçabol
Sithoquei

Animació
Festa de l’escuma
Bombolles de sabó
Pallassos
Mags
Titelles



Gegants

3 en ratlla
Mikado
4 en línia
Bàsquet gegant

JocS

Diana gegant
Dames
Oca
Bitlles gegants

Descripció: Jocs de gran format

Tangram
Twister
Dòmino
Escales i serps
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Tangram
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Populars
Descripció: conjunt de jocs populars que mantenen el
seu interès malgrat el pas dels anys.

Disposem fins a 12 jocs: bitlles planes, petanca de colors,
joc de les anelles, punteria a la granota, memory, pescar
ànecs, anella al cava, xarranca, paracaigudes, cursa de
xapes, baldufes i cloc-cloc.

JocS
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JocS
Masia catalana
Descripció: conjunt de 4 jocs tradicionals ambientats en
una masia catalana que posen a prova l’habilitat i la
punteria dels més menuts.
Jocs:
 punteria a la verema
 encertar l’ou
 caçar conills
 cursa d’ànecs



Circ
Descripció: conjunt de jocs d’iniciació en el  món del circ.

Jocs de circ: pilotes/aros/mocadors de malabars, maces,
pals xinesos, pedal go, diàbolos, xanques, plats xinesos i
slackline.

JocS



Futbol botons
Descripció: joc de simulació que es juga sobre una taula
que simbolitza un camp de futbol i els participants
utilitzen discos o botons com a jugadors.
Els botons són propulsats amb un disc pla de plàstic
circular.
Els equips estan formats per 11 jugadors i els botons són
decorats amb els colors de diferents equips de futbol.

JocS



Maquillatge
Descripció: tots  els nens i nenes que ho desitgin podran
accedir al racó del maquillatge i escollir de què volen anar
pintats. Des d’animals fins a personatges de ciència ficció.

RacOns



Descripció: realització de diferents tallers manuals
basats en l’elaboració i decoració d’objectes.
L’objecte a dissenyar té relació amb la festivitat a celebrar
(Nadal, carnestoltes, fi de curs, estiu, pasqua, etc...)

RacOns
Tallers



Descripció: espai destinat a nens/es de 0 a 3 anys en el
qual hi trobem:
 Jocs motrius: mini inflable, tobogan, balancins...
 Joc simbòlic i de construccions: joguines vàries

RacOns
Parc Infantil / ludoteca



Descripció: Zona interactiva amb l’ús de projector i
pantalla gran on els participants podran jugar amb la
consola Wii.

Destinat a: nens/es a partir de 5 anys.

RacOns
Zona wii



Descripció: circuit de 9 forats de fusta de diferents
mides, característiques i dificultats.
Podem oferir paquets amb 3, 6 o 9 forats.
Disposem de diferents putts per adaptar-se a l’edat dels
participants.

Espai: 30m² (3 forats) - 95m² (9 forats)

Circuits
Minigolf



Circuits
Karts ecològics
Descripció: circuits de vehicles:

 Balance-bike gran format, a partir de 12 anys
 Balance-bike petit format, de 6 a 12 anys
 Karts de pedals, de 5 a 10 anys

Opcions per a la delimitació del circuit:
 Circuit inflable. Mesures: 18x9x3,5m
 Circuit regulable amb tubs de pvc pintats



Descripció: circuit de tricicles per a nens i nenes de 2 a 6
anys.
Adaptem els circuits a l’espai de cada client depenent dels
metres quadrats, del terreny, etc.

Circuits
Fórmula mini



Descripció: format per diferents peces de foam, de
diferents formes i tamanys, que permetran als més
menuts gaudir i experimentar noves sensacions
d’equilibri, desplaçament i salt.

Circuits
Circuit motriu



Inflables grans
Dragui
Descripció: disposa d’una petita zona per saltar i jugar
amb obstacles a la part de darrera, des d’on els nens
accedeixen al rocòdrom i baixen pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 5 a 14 anys

Amplada: 4,5 metres
Llargada: 9 metres
Alçada: 6,5 metres



Rocòdrom
Descripció: disposa d’una àmplia zona central amb un
rocòdrom inflable de 5m d’alçada. Tot el seu voltant està
destinat a saltar amb la seguretat que tot el perímetre
està tancat.

Destinat: a nens/es de 3 a 15 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 5 metres
Alçada: 5 metres

Inflables grans



Descripció: disposa d’una àmplia zona central per saltar i
jugar amb 5 obstacles i, a la part del fons, els nens poden
enfilar-se pel rocòdrom i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 7 metres
Alçada: 5 metres

Castell màgic

Inflables grans



Descripció: inflable que posa a prova l’agilitat i l’habilitat
dels participants que, sortint de dos en dos, han de
recórrer l’inflable per dins el més ràpid possible superant
diferents obstacles.

Destinat: a nens/es a partir de 4 anys

Amplada: 4,5 metres
Llargada: 11 metres
Alçada: 3,5 metres

Pista americana
Inflable espOrtiu



Descripció: espai de 60 metres quadrats delimitat amb
inflable ideal per a partits de futbol, de 3 contra 3.

Destinat: a nens/es de 3 a 16 anys

Amplada: 6 metres
Llargada: 12 metres
Alçada: 2,5 metres

Inflable espOrtiu
Futbol 3x3



Descripció: disposa d’escala lateral per pujar a dalt i
lliscar pel tobogan. Possibilitat d’incloure una piscina de
boles a continuació del tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 8 metres
Alçada: 5 metres

Tobogan dofí

Inflables estàndars



Descripció: inflable tancat, amb una sola entrada d’accés
a la part frontal. En el seu interior disposa de
multiobstacles, tobogan i túnel.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 7 metres
Alçada: 4 metres

La Selva

Inflables estàndars



Descripció: disposa d’un rocòdrom a la part del darrera
per on els nens poden pujar i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 4,5 metres
Llargada: 7 metres
Alçada: 4,5 metres

Elefant

Inflables estàndars



Descripció: disposa d’un espai tancat per saltar, des d’on
es pot accedir a una escala interior per pujar-hi i baixar
pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 6 metres
Alçada: 5 metres

Spiderman

Inflables estàndars



Descripció: disposa de dues entrades i, en el seu
interior, hi ha una petita zona per saltar, un túnel i una
escala per accedir i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 6 metres
Llargada: 6,5 metres
Alçada: 4,5 metres

Colors

Inflables estàndars



Descripció: disposa d’un espai per saltar i jugar amb
obstacles tous.

Destinat: a nens/es de 1 a 6 anys

Amplada: 4 metres
Llargada: 5 metres
Alçada: 3,5 metres

Castell de la bruixa

Inflables estàndars



Descripció: disposa de 2 sectors, un per saltar amb dos
obstacles en forma de màstil i l’altre per pujar pel
rocòdrom i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 10 anys

Amplada: 3 metres
Llargada: 6,5 metres
Alçada: 3 metres

Inflables estàndars
Vaixell



Descripció: inflable per gaudir i refrescar-se lliscant des de dalt
el tobogan fins la piscina.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 5 metres
Llargada: 8 metres
Alçada: 5 metres

Tobogan dofí
Inflables aquàtics

Lliscador
Descripció: inflable per gaudir i refrescar-se lliscant per l’aigua
fins caure a la piscina.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 3 metres
Llargada: 9 metres
Alçada: 2 metres



Descripció: inflable per gaudir i refrescar-se pujant pel
rocòdrom i lliscant des de dalt el tobogan fins la piscina.

Destinat: a nens/es de 3 a 16 anys

Amplada: 4,5 metres
Llargada: 7 metres
Alçada: 4,5 metres

Tobogan elefant gran
Inflables piscina

Tobogan elefant petit
Descripció: inflable per gaudir i refrescar-se pujant pel rocòdrom i lliscant des
de dalt del tobogan fins la piscina.

Destinat: a nens/es de 3 a 12 anys

Amplada: 2,5 metres
Llargada: 5 metres
Alçada: 3 metres



Descripció: disposa d’un rocòdrom a la part del darrera
per on els nens poden pujar i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 10 anys

Amplada: 2,5 metres
Llargada: 5 metres
Alçada: 3 metres

Elefant

Inflables petits



Descripció: disposa d’un espai tancat i en el seu interior
hi trobem un gran obstacle ple de forats a través del qual
els nens poden passar d’una banda a l’altra.

Destinat: a nens/es de 1 a 6 anys

Amplada: 3,5 metres
Llargada: 4 metres
Alçada: 4 metres

Saltarí

Inflables petits



llits elàStiCs
Descripció: dos llits elàstics per a gaudir dels salts i les
acrobàcies.  A cada llit hi poden accedir dos nens alhora.
Disposen de rets de protecció.

Destinat: a nens/es a partir de 4 anys.

Diàmetre: 3,65 metres



BraU mecàniC
Descripció: atracció amb diversos nivells de dificultat que
s'adeqüen a les edats dels participants per tal de posar a
prova a seva habilitat dalt del brau.

Destinat: a nens/es a partir de 6 anys.

Diàmetre: 5,5 metres



espOrts
alternatius
Descripció: Esports i jocs diferents als habituals amb l’ús
de material alternatiu.
 Amb stick: lacrosse, sithoquei i maçabol
 De raqueta: minitennis i shutteball
 De precisió: punteria frisbee



FeSta de l´eScuMa

c

Descripció: Per a gaudir de la festa més refrescant  i
poder ballar els hits musicals del moment enmig de
l’escuma.

Destinat: a nens/es a partir de 3 anys



AniMaciÓ
Oferim tot tipus d’espectacles:

 Màgia
 Pallassos
 Grups d’animació
 Titelles
 Personatges infantils


