Jocs de gran format
per a tota la família

   

   

Som una cooperativa d’animació que fem activitats
lúdiques per a tota la família. Els jocs i tallers han
estatcreats per nosaltres mateixos i construïts amb
materials
respectuosos
amb
el
medi
ambient.
Jocs i diversió en família.

Jocs i diversió en família.
ESPAI LÚDIC
L'espai lúdic neix de la idea de buscar una activitat d'entreteniment per a tota la família, on
petits i grans puguin divertir-se i jugar. Nosaltres apostem per donar-li importància al joc
en sí mateix, com a eina d'entreteniment i com a medi per potenciar les relacions personals
entre familiars i amics. També volem potenciar una manera de jugar i de gaudir el temps
d'oci de manera diferent i potenciar valors més educatius i saludables.
Els nostres jocs construïts artesanalment, tenen la fusta com a element principal, el que els
fa molt atractius i agradables al tacte. Pintats a mà, amb tints naturals i colors alegres que
inciten al joc i a la participació.

Aquesta és una activitat pensada per a divertir-se en família amb un ampli marge d'edats,
però centrat en els infants, tot i que tothom té un espai per jugar i passar-ho molt bé.

Tenim una col·lecció de jocs de fusta, que és poden anar canviant i combinant durant
l'activitat per tal d'oferir diversitat i qualitat. Els nostres jocs son diferents, originals i
divertits.

Aquesta activitat omple carrers i places, i no té límits de participació, tothom pot començar
a jugar en el moment d'arribar. Els nostres animadors-monitors estan en tot moment
animant i motivant a la participació.
Dames, laberints i buferints, jocs d'habilitat, jocs de construcció, parxís, punteria,
futbòlit, assaltacaselles, jocs de lògica i molts més.
Tots els jocs porten un cartell explicatiu on indica les normes per jugar i els nostres monitors estan explicant i acompanyant als participants en tot moment.

Amb l'activitat potenciem: les relacions personals i familiars, l'educació i el raonament,
l'enginy, l'habilitat i la motricitat, el joc sense violència, l'ensenyament de pares/mares a
fills/filles i a l'inversa, el respecte, la cooperació, la diversitat, la creativitat, la imaginació i
la diversió.

Fitxa tècnica:
- 15 estructures de fusta amb més de 30 jocs + jocs de terra.
- Per interior i exterior.
- 2 monitors formats i qualificats.
- Assegurança de responsabilitat civil.

Necessitats tècniques:
- Espai pla, entre 200 i 300 m2.
- Punt de llum (opcional).
- Accés per una furgoneta fins a l'espai.
- Temps aprox. de muntatge: 1h.

Per més informació i contractació:

   

   

