
 

  



 

  

 és una 

  que naix a partir 
d’uns joves per cobrir la demanda d'espais 
socioeducatius de la nostra societat. Dirigida 
per personal qualificat dins del món de 
l'Educació i de l'àmbit empresarial, es fonen 
dos per millorar la qualitat dels serveis que es 
presten. Encara que és una companyia 
relativament jove, té molta demanda i està en 
un gran moment d'expansió.  
 

, 

dedicada als serveis socioculturals, pretén ser 
un centre d'Educació, Formació i com no, d'Oci 
per al disseny, desenvolupament i dinamització 
d'activitats lúdic-educatives en diferents 
contextos i centrant-se principalment en la 
infància i joventut.  

 

te com a missió per als seus monitors, rescatar 
l'activitat lliure i aplicar-la en els contextos 
d'aprenentatge d'una manera didàctica i 
divertida, ja que el joc i l'activitat lúdica té un 
lloc inqüestionable en el món de l'educació. 

 



 

  

Els  és una col·lecció 

exclusiva de més de 20 jocs gegants  

tradicionals de fusta, distints, originals, 

divertits i per jugar com feien els nostres 

iaios amb tota la família. 

Construïts artesanalment i amb constant 

ampliació, la majoria dels nostres jocs 

tenen la fusta com element principal, el 

qual els fa molt agradables i atractius al 

tacte. També estan pintats a mà amb 

colors molt alegres els quals inciten al joc i 

a la participació. 



  

 naixen amb la idea de buscar 
una activitat d’entreteniment per a xiquets, 
xiquetes i adults, on sense llegir instruccions ni 
esperar a que ningú tinga que explicar el 
funcionament, tot el món puga començar a 
jugar al arribar a l’activitat. 
 

 aposta per donar-li importància al 
joc en si mateix, com a ferramenta de 
entreteniment i com a mitja per potenciar les 
relacions personals entre familiars i amics, així 
com el manteniment de la tradició del joc de 
taula en una generació nascuda en la era de la 
videoconsola i el telèfon mòbil. 
 



c 

  

Aquesta es una activitat pensada per divertir-se en família, abastant un ampli marge 
d’edats de 0 a 99 anys. Tot el món te un espai per jugar, els iaios juguen amb els nets, 
els pares amb les mares, els fills amb els germans, els amics en els amics, etc... 

... tot el món s’ho passa en  
 

Jocs els quals hem jugat sempre, però aquesta vegada amb un tamany...  

 



 

  

Activitat que ompli els carrers, 
places i espais, sense límits de 
participació. Tot el món pot 
començar a jugar en el moment 
que és dona inici a l’activitat, ja 
que no necessita assessorament 
ni ajuda. 
 
Acompanyat de bona música 
d’ambient, tot el espai de joc és 
plena de energia positiva i 
diversió.  
 

 



 

  

Qui és qui?, taula de hockey, tir d’anelles, 
punteria, tres en ratlla, escalar, xanques, 
baldufes, pals  xinesos, xamelo, gratacels, 
sambori, birles, canut, carrera de sacs, 
carrera de xapes, limbo, llaunes, joc de 
pescar, tangram, esquis, memòria, 
laberint, aneguets malabars, porteria, 
golf, trencaclosques, connecta quatre, 

diana, dames, parxís, 
 
Cada joc porta un expositor per distingir 
entre la gent on està situat i al mateix 
temps té una xicoteta introducció de com 
és juga i regles bàsiques del joc. 
 
 



 

  

Des de  
potenciem: les relacions personals, l’educació, la cultura, 
les tradicions, el raonament, el ingeni, l’habilitat, la 
motricitat, el joc sense violència, l’ensenyament de pares 
a fills i de fills a pares, el respecte, el manteniment de la 
tradició del joc de taula, la diversió i la interculturalitat, 
entre moltes altres. 
 



 

  



 

  



  



 

  



 

  

 20 jocs gegants (entre ells 60 x 60 cm, 1 x 1 m, 1 x 
1.20 m, etc.) 

 Equip de so per a música ambient. 

 Per interior o exterior. 

 2 monitors. 
 

*  Disposem d’assegurança de Responsabilitat Civil. 
* Tot el personal que realitza l’activitat està degudament 
format, qualificat i donat d’alta en la Seguretat Social. 
 

 Zona lliure d’obstacles i plana. 

 Presa de corrent propera. 

 Accés per una furgoneta fins el espai. 

 Temps aprox. de muntatge: 1 hora / desmuntatge: 
30 min. 
 

 



 

 


