llistat tallers
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Llistat dels tallers que oferim. També, disposem de diferents tallers temàtics
de Nadal, Sant Jordi i Carnestoltes. Consulta'ns.
Podem oferir tallers en diferents formats, des d'un únic monitor/a, ideal per
a petits esdeveniments, a un equip de monitors/es per a la realització de
diferents tallers simultàniament.

Xapes personalitzades

Penja- notes

Pot de sal de colors

Personalització d'una xapa
amb imperdible. Diferents
dibuixos i models en blanc.

Creació d'un penja-notes,
amb una cartolina i una
agulla d'estendre roba.

Taller de confeccionar una
creació amb sal de colors,
dins un pot de plàstic.

Creació d'un puzle

Fabricació de Slime

Penjoll de fusta

Personalització d'un puzle.
Els participants poden
realitzar els seus dissenys.

Els participants poden
fabricar el seu propi Slime
de colors.

Personalització amb
retoladors d'un penjoll de
fusta (làmina de tronc).

Per a més informació
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Bossa ECO
Decoració d'una bossa de
cotó amb pintures i/o
retoladors especials.

Clauer personalitzat
Personalització d'un clauer.
Diferents dibuixos i models
en blanc per personalitzar.

Imants personalitzades
Personalització d'un imant
de nevera. Diferents
dibuixos i models en blanc.

Per a més informació

Figures pasta de sal

Atrapa-somnis

Realització de figures de
pasta de sal de colors.
Diferents motlles.

Confecció d'un atrapasomnis, reciclant plats de
cartró i fils de colors.

Bossa paper

Creacions blat de moro

Personalització d'una bossa
KRAFT amb diferents
plantilles i retoladors.

Creació de figures i dissenys
amb peces de blat de moro
de colors.

Animal-pinça

Figures Hama

Personatge creat amb una
plantilla de cartolina i una
agulla d'estendre roba.

Realització de figures amb
peces de Hama de colors.
Diferents plantilles.
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Pintura Creativa
Creació d'un quadre amb
pinzells, rodets i diferents
tampons

Fangterapia
Peça petita de fang que es
transforma amb un objecte
únic i propi.

El tambor
Creació d'un tambó músical,
per portar el ritme a tots els
llocs.

Per a més informació

Rascadibuix

Mini-món

Realització d'un dibuix,
rascant amb un punxó
Diferents plantilles per triar.

Confecció d'un mini-món
propi, aeri, terrestre o
submarí.

El Ventall

Monstrepompó

Taller d'un ventall de paper,
que es pot personalitzar
amb colors, cintes i gomets.

Creació d'un
monstrepompó, amb llana,
escura pipes i ulls divertits.

PaperinaPop

La Galeta

Personalització d'una
paperina. Al finalitzar,
l'omplim de crispetes.

Decoració de galetes amb
xocolata i glacé de diferents
colors.
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