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parcs i espais

infantils i familiars
972 877 710

Servei de planificació i realització d'espais lúdics infantils i familiars.  Oferim totes les

nostres activitats i serveis pel vostre parc o espai lúdic. Espais que es porten a terme en època

de vacances escolars, i que tenen com objectiu principal oferir una oferta lúdica infantil i

familiar diferent i de qualitat.
 

Disposem de diferents activitats lúdiques adaptades a diferents edats i espais. Activitats, on el

joc i la participació són els factors claus. Us podem oferir col·leccions de jocs gegants, espai

pels més menuts, malabars, tallers, zona de construccions, inflables, zona de joc simbòlic...

Espais lúdics de joc creatiu i col·lectiu.
Ens adaptem a cada situació. Espai de jocs, tallers, inflables...
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Algunes de les activitats pel vostre PARC o ESPAI infantil-familiar

GRAN FORMAT TRADICIONALS I POPULARS DE TAULA PER A TOTHOM

CONSTRUCCIONS EQUILIBRIS I CIRC LUDOTECA INFANTIL
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Especial NADAL

Per l'època de Nadal, disposem de tallers temàtics nadalencs. Així com, una activitat 

 específica com és "Carta el Reis Mags", una carpa decorada amb tot el material necessari

perquè els més menuts pugin escriure la carta a Ses Majestats i una bústia Reial. 

Especial ESTIU

Per les vacances d'estiu, disposem d'activitats més refrescant pel vostre parc o espai infantil

com jocs d'aigua, festa escuma o bombolles de sabó gegants. 
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Els nostres parcs:

Pressupostos personalitzats, diferents propostes adaptades a l'espai i necessitats.

Personal qualificat i donat d'alta a la SS.

Coordinació parc/espai infantil, responsable de DJOCS en tot moment disponible.

Assegurança Responsabilitat Civil per a totes les nostres activitats en vigor.

Espais i parcs infantils, per a no deixar de jugar!

CREATIVITAT IMAGINACIÓ SALTAR I RIURE

Alguns moments dels nostres parcs infantils


