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   OPCIÓ DE CANVIAR XAPES PER IMANTS O CLAUERS

Edat recomanableDuració aproximada

MONSTRE-PINÇA

XAPES PERSONALITZADES Taller de personalització d'una xapa 
d'imperdible, diferents dibuixos a 

escollir. Possibilitat de personalitzar el 
taller (logo, mascotes fira...) 

Folis amb models impresos, llapis de 
colors, retoladors, tisores, màquina 

xapes i materials per a xapes. 

10 minuts aprox.
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Material utilitzat pel taller

Taller per a totes les edats 

Els participants, poden crear un divertit 
animal, on amb l'ajuda d'una pinça de 

fusta, aquest tindrà moviment. 
Disposem de diferents models.

Cartolines amb models de dibuixos, 
llapis de colors, retoladors, tisores, cola 

blanca i pinces de fusta. 

De 10 a 15 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

PENJA NOTES Creació d'un penja notes. Un penja 
notes imantat (amb un imant darrera 
la cartolina) i una pinça de fusta a la 

part de davant. 

Cartolines, llapis de colors, retoladors, 
tisores, imants i pinces de fusta.

De 10 a 15 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 



Edat recomanableDuració aproximada

BOSSES KRAFT

BOSSA ECO DE COTÓ

Decoració d'una bossa de paper. Es 
disposa de colors, papers, gomets... 
Aquesta bossa la poden utilitzar per 

transportar jocs, colors...

Bosses KRAFT, llapis de colors, plantilles 
dibuixos, retoladors, tisores i gomets. 

20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Els i les participants poden 
personalitzar la seva bossa amb 

retoladors i/o pintures tèxtils, i fer un 
disseny únic i personal a la seva bossa.
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Material utilitzat pel taller

Bosses de cotó orgànic (35cmx40cm), 
retoladors colors tèxtils, pintures tèxtils, 

davantals i plantilles de dibuixos

30 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 4 anys.

FIGURES BLAT DE MORO Taller on es pot construir diferents i 
divertides formes i paraules, a partir 
de peces de blat de moro de colors. 

Disposem de diferents plantilles.

Peces de blat de moro de colors, 
cartolines blanques, plantilles dibuixos i 

llapis colors. 

 20 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 3 anys.



Edat recomanableDuració aproximada

PERSONALITZACIÓ D'UN PUZZLE

FIGURES DE FANG

Els i les participants poden crear el 
disseny del seu propi puzle. 

Disposaran de retoladors i llapis de 
colors per crear els seus dissenys.

Puzles cartró blancs (13,5cmx13,5cm), 
llapis i retoladors de colors . 

20 minuts aprox.

Taller de fang, on els i les participants 
poden realitzar formes i figures de 

fang. Per a la realització de les figures, 
disposen de diferents estris.
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Material utilitzat pel taller

Fang cru, estris per esculpir les figures, 
davantals i bases de cartolina. 

30 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 3 anys.

DRAC BUFADOR Creació d'un drac-monstre bufador. Un 
cop finalitzat, els nens i nenes poden 
bufar el got, per fer moure les flames 

del seu drac-monstre.

Gots de paper, cola blanca, retoladors, 
tisores, papers de seda, plaques de 

foam i ulls adhesius. 

 20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Taller familiar o recomanable a partir de 3 anys.



Edat recomanableDuració aproximada

PENJOLL DE FUSTA

ATRAPA-SOMNIS

Taller de decoració d'un penjoll de 
fusta natural. Cada participant, pot 

dibuixar o estampar el seu propi 
penjoll de fusta.

Penjolls de fusta natural amb cordill, 
llapis de colors, retoladors i diferents 

tampons de tinta. 

10 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Realització d'un divertit i i original 
atrapa-somnis a partir d'un plat de 

cartró, llanes de colors, diferents peces 
de fusta i plomes.
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Material utilitzat pel taller

Plats de cartró, llapis de colors, 
retoladors, tisores, llanes de colors, 
peces de fusta i plomes de colors. 

20 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 4 anys

CREACIÓ DE SLIME CASOLÀ Un taller, on cada participant pot 
fabricar i crear el seu propi slime de 

color, seguint la nostra formula
especial. 

Cola blanca, bicarbonat, bols de plàstic, 
colorants alimentaris i paper film.

 20 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 5 anys



Edat recomanableDuració aproximada

POT DE SAL DE COLORS

CLAUERS DE FILS DE COLORS

Taller de realització d'un pot amb sal 
de diferents colors. Un dels tallers més 
originals i clàssics, però que mai passa 

de moda.  

Pots de vidre, sal fina de cuina, guixos 
de colors i folis blancs. 

20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Els i les participants, poden crear un 
original clauer amb diferents fils de 

plàstic. Cada participant, podrà escollir 
els colors que més l'hi agradin. 
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Material utilitzat pel taller

Anelles de clauer, fils de plàstic de 
diferents colors i boles de colors. 

30 minuts aprox.

Taller familiar o recomanable a partir de 5 anys

PUZLE PALS DE POLO Creació d'un divertit i original puzle 
amb pals de polo. Els i les participants 
poden crear un puzle a partir de pals 

de polo i una imatge o dibuix.

Pals de polo, barra d'enganxament i 
diferents imatges i/o dibuixos a escollir. 

 20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 



Edat recomanableDuració aproximada

FIGURES PASTA DE SAL

HAMA

Els i les participants poden crear 
diferents formes i figures de pasta de 

sal, mitjançant diferents motlles i 
plantilles a escollir. 

Pasta de sal de diferents colors, motlles, 
rodets i cartolines. 

20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Creació de figures HAMA. Petites peces 
de plàstics de colors que un cop es 

calenta s'uneixen per crear un figura 
compacta. Diferents models a escollir.
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Material utilitzat pel taller

Peces de HAMA de colors, bases de 
plàstic i fitxes amb models de figures i 

dibuixos.

30 minuts aprox.

ART AMB PINTURA Un taller on la creativitat agafa la seva 
màxima expressió. Els participants 

poden realitzar les seves pròpies d'art 
amb pintures de colors.

Pintures de dit de colors, pinzells, 
esponges de formes, tampons i 

cartolines. 

 20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Aquest taller requereix disposar d'un punt de llum pròxim.

Per aquest taller recomanem disposar d'una aixeta o font pròxima.

Taller familiar o recomanable a partir de 5 anys



Edat recomanableDuració aproximada

POSSIBILITAT D'AFEGIR MÀQUINA DE CRISPETES

DECORACIÓ GALETES

DIBUIX MÀGIC Creació de dibuixos de temàtica lliure 
rascant un full negre, on en el seu 

interior és de colors. Un taller divertit i 
original.

Fulls plaques màgiques i pals rascadors

20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

Un taller de decoració de galetes.
Els i les participants poden decorar les 
seves galetes amb fondant de colors i 

glaça de colors.
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Material utilitzat pel taller

Galetes sense gluten, motlles de 
diferents formes, rodets, davantals i 

fondant i glaça de colors. 

30 minuts aprox.

PAPERINA POP Creació d'una original paperina amb 
cartolines de colors. Aquest taller el 

podem ampliar afegint la nostra 
màquina de crispetes. Consulta'ns

Cartolines de colors, tisores, llapis i 
retoladors de colors i barra 

d'enganxament . 

 20 minuts aprox.

Taller per a totes les edats 

En el cas de contractar la nostra màquina de crispetes, es necessitarà un punt de llum.

Taller familiar o recomanable a partir de 5 anys



Edat recomanableDuració aproximada

Quina ràtio tenen els tallers?

La ràtio aproximada d'un taller la marca principalment la duració total contractada, la pròpia
duració del taller escollit i el número de monitors/es. Cada taller té una duració aproximada 

diferent, aquesta duració pot variar segons complexitat o propietats de cada taller. Per altra 
banda, cal tenir present que cada monitor/a pot assumir un total de 8 participants al mateix 

moment. És a dir, si per exemple escollim un taller de 20 minuts de duració amb un monitor/a, 
el taller podria assolir un total de 24 participants per hora contractada.

1 MONITOR/A | 8 participants al mateix moment.
 

2 MONITORS/ES | 16 participants al mateix moment.
 

Per a més informació:  www.djocs.cat  | info@djocs.cat

Material utilitzat pel taller

info@djocs.cat

972 877 710

Tot el material i estris que 
utilitzem per a poder realitzar 

el taller.

Temps aproximat de duració 
del taller. Aquesta duració, pot 
variar segons cada participant. 

Edat recomanada per cada 
taller, segons complexitat o 

propietats del taller. 

Què inclouen els nostres tallers?
Tots els nostres tallers, inclouen monitoratge, estris i materials necessaris per la realització 

del taller o tallers escollits i assegurança RC.
En el cas, que es vulgui o es necessiti, disposem d'un format complet ESPAI TALLER, on 

també us portem carpa decorada, taules i cadires.

MÉS INFORMACIÓ DELS NOSTRES TALLERS...


