ANIMACIONS
DE FESTES

Som una associació destinada a la
comunitat i treballem amb infants, joves i
famílies apostant per una educació en
valors a través del lleure.

QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ?
La nostra missió és promoure l’educació en
el lleure com a eina transformadora per:

CANVIAR EL M

N

QUÈ OFERIM?
Contractacions per a:

PARTICULARS I PETITES

FESTES

EXPLORADOR@S

INFANTS I/o
FAMILIARS
Gimcanes divertides i esbojarrades, adaptades a la
temàtica que escullis!
Convertirem als participants en els protagonistes de la

PIRATES

història amb el maquillatge de cares, i seguidament
s’endinsaran en una història fantàstica on hauran de

FADES I FOLLETS

buscar unes pistes amagades i superar les proves

CIRC

finalitzar la gimcana! Tot un repte

SUPERHEROIS/ÏNES

(jocs musicals, cooperatius...) per
adaptat a cada edat!

TERRORÍFICA

ROBOTS

JOVES
Atrevides i enrotllades!! Escull la que més et moli!!
GIMCANA MARRANA:
reptes a superar plens
de diversió! Quan
acabis... necessitaràs
una bona dutxa!

CURSA D’ORIENTACIÓ:
agafa el plànol, troba les
fites i supera les proves! El
Parc de la Mitjana
t’espera...

CONCURS TV “KURRA-TEU!”: vols
ser el protagonista d’un
programa de TV? Preguntes,
proves i reptes a superar en
equip!
ZUMBA: mou-te al
ritme de les cançons
de moda i passa
una estona divertida
amb els/les
col·legues!

GIMCANA ESPORTIVA:
proves esportives en
equip! Qui guanyarà?
Preparats, llest@s... ja!!

TALLERS
Tallers originals per a totes les edats,
escull el que més t’agradi!
BodyPaint (Maquillatge I/o Tattoos)

SuperXef (cuina)
MentsCurioses (ciència)
ReciclArt (manualitats)

Funcionament
 Durada: 1 hora per activitat
 Si vols que l’animació duri més estona, pots combinar
diferents activitats. Demana el teu pressupost personalitzat.
 Ens desplacem allà on ens diguis!

 Adaptem les activitats a l’espai i l’edat dels participants.
 La ràtio és de 10 participants per monitor/a.
 Pagament: en efectiu en finalitzar l’activitat ( import exacte)
ANIMACIONS I TALLERS
1 monitor/a
2 monitors/es

DIES LABORALS

CAPS DE SETMANA
I FESTIUS

1h

52 €

77 €

2h

89 €

139 €

1h

97 €

144 €

2h

167 €

259 €

QUÈ OFERIM?
Contractacions per a:

ENTITATS, ESCOLES I

GRANS FESTES

EL CIRC DE LES PUCES
OPCIÓ 1: 287 €

OPCIÓ 2: 473 €

Durada: 1 h
4 monitors
4 racons
Aforament: Fins a
100 participants

Durada: 1 h
6 monitors
4 racons
Aforament: Fins a
200 participants

Les activitats estan dividides en racons de joc: Equilibris, Acrobàcies, Experimentació i Maquillatge
En cada racó hi ha d’haver com a mínim 1 monitor@. Recomanem que en el racó de maquillatge n’hi hagi 2.
Els racons són de lliure accés. Els monitor@s dinamitzaran les activitats però no es fan responsables dels participants.
Inclou Fotocol, música ambiental, muntatge i desmuntatge.
El material anirà d’acord amb l’edat dels participants i l’aforament.
La durada mínima és d’1 hora. Per una durada més llarga i/o més monitor@s demanar pressupost.
En contractacions de més d’1 h 30‘ s’inclouen jocs musicals. En aquest cas l’equip de so anirà a càrrec de l’entitat
contractant.

Tallers per manipular, experimentar i investigar mitjançant
el joc lliure. Dinamitzat per un monitor/a.

TALLER D’EXPERIMENTACIÓ AMB LA
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ
AMB LA
NATURA

PREUS TALLERS
1 monitor/a

NATURA

1 a 6 anys

1h

150 €

2h

225 €

3h

300 €

Ràtio: màxim 25 participants
per

grup,

acompanyats

mínim d’un adult.

TALLER D’EXPERIMENTACIÓ AMB
LLUMS
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ
AMB LLUMS
1 a 12 anys

IMPORTANT: per fer el taller

de LLUMS es necessita una
sala totalment fosca i de
dimensions reduïdes.

CONTACONTES
L’encarregada de venir a explicar i dinamitzar els
nostres contes, és la “Folleta Fulla Seca”!
Són contes preparats i adaptats d’acord amb
l’edat dels infants. Treballen valors i emocions, i
s’escenifiquen amb material original i propi. Per
finalitzar, que millor que jugar i ballar tots junts!?

CONTE + JOCS MUSICALS

+

A qui va adreçat? Cicle INFANTIL
Quan? Preguntar disponibilitat.

Durada: 1 h PREU: 150 €

La ludoteca mòbil és un espai d’oci infantil, pensat per a treballar l‘educació des del joc, on els nens
i nenes aprendran a gaudir del joc lliure i espontani. El seu funcionament es caracteritza per la
llibertat. Pots escollir els racons que més t’agradin. Dinamitzat per monitors i música.

RACONS MOTRIUS
Circ (malabars, equilibris...), psicomotricitat, Castell
inflable (1 a 5 anys)...

RACONS ARTÍSTICS
Bombolles gegants, modelatge (sorra màgica,
plastilina...), art, maquillatge de cares i perruqueria

PREUS
LUDOTECA MÒBIL
1 monitor
(4 racons)

Joc simbòlic (disfresses, oficis,...), Jocs de taula,
contes, construccions, Nadons (panera dels tresors,
experimentació...)

113 €

3h

151 €

20 infants màxim

4h

186 €

2 monitors
(8 racons)

2h

208 €

3h

281 €

4h

348 €

40 infants màxim

RACONS COGNITIUS

2h

Portem la LUDOTECA
allà on vulguis!

* Si ets un Bar o un Restaurant, demana ja la teva informació per organitzar LudoVERMUTS!

Contractació

(Festes grans)

 Per què la reserva es formalitzi, cal fer el pagament del 50% de l’import total, amb un mínim
de 10 dies d’antelació i la resta al finalitzar. El material està inclòs en el preu. No s’inclourà
l’I.V.A. en la facturació, degut a què a la que es refereix l’Article 20.1 de la Llei de l’I.V.A.
 El pagament es realitzarà en efectiu o per transferència al compte d’Agipa:
ES74 0030- 4622- 16- 0000459271 Banco Santander.
 Anul·lació del servei: Si es notifica l’anul·lació del servei, màxim 3 dies abans, es retornarà
l’import de reserva. Si el període és inferior als 3 dies, no es farà cap mena de devolució.
*En cas de previsió meteorològica desfavorable, d’acord amb les dades extretes per l’AEMET (Agencia Estatal
de Meteorologia), el client comunicarà a Agipa, amb l’antelació mínima de 24 h, aquesta circumstància i
podrà renunciar a continuar amb la contractació del servei i escollir una altra data o recuperar l’import de la
reserva. En cas de continuar amb la contractació del servei per decisió del client, aquest es compromet a
abonar el 100% de l’import, tant si l’activitat es du a terme com en el suposat cas d’anul·lació del servei,
independentment de què l’activitat hagi començat o no.

 Agipa es reserva el dret a modificar l’activitat si les circumstàncies ho requereixen.

Condicions de contractació

(per a tots els serveis)

Cal fer la reserva mínim amb 10 dies d'antelació.
En desplaçaments fora de la ciutat de Lleida es cobrarà a 0,15 € el km, tenint en
compte la distància d’anada i tornada. A partir d’una ràtio de 15 km des de la seu
d’AGIPA (Giramón), s’afegirà 5 € per cada franja de 30 km i per monitor/a, com a
sou compensatori pel temps emprat en el desplaçament.

Contacta
Si vols rebre més informació, aclarir qualsevol dubte o
contractar algun dels nostres serveis, pots contactar amb
nosaltres a través de:

 e-mail: giramon@agipa.cat
 Telèfon: 973 045031- 625 742573
 Adreça: C/Anastasi Pinós, 1BIS (CP 25005) Lleida
 Web: www.agipa.cat

 SEGUEIX-NOS:

RESERVA
Aquí

