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Jocs
en
Família

Catàleg 2019

El catàleg d'activitats familiars per
aquest estiu és més complet que
mai.
5 instal·lacions amb jocs per a
tota la família, que faran passar una
molt bona estona a petits i grans.
Jocs per a totes les edats, pensats
per crear moments lúdics i records
familiars imborrables.

1.
CONSTRUÏM OU
N
EL MÓN
Sa Xaranga estrena proposta lúdica per aquest estiu.
Milers de peces de construcció per crear estructures
impossibles i mons fantàstics.
L’activitat inclou 7 diferents jocs de construcció:
de fusta, magnètics, de mida gegant, encaixables,
etc. Blocs de construcció, de diferents materials
i adaptats a diferents edats.
Aquests jocs són un gran atractiu pels
fiets i fietes de totes les edats, ja que
els permet fomentar la imaginació, la
paciència, l’equilibri... tot creant un
nou món de diversió i estones infinites de jocs amb la família.

2.
JOCS GEGANTS
Fa més de 10 anys que recorrem Menorca amb els
nostres jocs gegants, fent sentir-se petits i petites als
participants. Permet formar part del joc des d’una
perspectiva diferent i propera.
Són més de 20 jocs diferents sobredimensionats: Jugar
als escacs, twister, jenga, memory o dames no serà el
mateix amb els nostres jocs gegants.
Els pares i mares ja no semblaran tan grans!

3.
JOCS DE SEMPRE
Sa Xaranga reivindica el joc al carrer
de ‘tota la vida’, on els fiets i fietes
socialitzen i estableixen vincles amb
els altres.
Una activitat que farà reviure a pares
i avis els seus jocs d’infantesa i permetrà als més petits conèixer millor la
història dels ‘jocs de sempre’.
Proposem més de 10 jocs tradicionals,
els jocs de sempre, els jocs dels
nostres pares i avis: baldufes, mèrvils,
cordes, xapes...
Jocs per a ‘fiets’ de 0 a 100 anys!

4.
JOCS DEL CIRC
Qui no ha somiat alguna vegada en el meravellós món
del circ? Amb aquestes activitats petits i grans podran
sentir-se malabaristes i transformar-se en personatges
circenses.
Plats xinesos, malabars, photocall, espai per fer-se
fotografies com a domador de lleons, trapezista...,
maquillatge infantil (pallasso, lleons...), jocs d’equilibri i
coordinació...
Un aplaudiment, senyores i senyors!

5.
JOCS POPULARS
Impliquem a fiets de totes les edats, i als seus pares i
mares per endinsar-se en els jocs més participatius.
Portem un conjunt de jocs cooperatius i jocs d’habilitats
que faran passar una bona estona a tothom.
Afeita un globus, corre amb sacs, juga amb les cadires...
Dinamitza
les festes del
teu poble!

Requeriments
·Espais amplis
·Equips de so
·Taules (quantitat depenent d’activitat)
Sa Xaranga inclou material,
monitors especialitzats i assegurança
de responsabilitat civil.
Durada activitat
2 hores aprox.
Preu activitat
250,-€ + IVA

Sa Xaranga S.C.P.
+34 669 982 145
info@saxaranga.es
www.saxaranga.es

Disseny luzerta.es

Descompte del 10% en cas de
contractar dues o més activitats
al llarg de l’estiu.

