CATÀLEG D’ACTIVITATS

LLEURE

“CREIXEM AMB ELS TEUS SOMRIURES”

Qui Som
A Àrtic Formació i Lleure sabem que l’educació
és un procés que dura tota la vida i que afavoreix
el desenvolupament continuat de les aptituds d’una
persona, tan de la seva qualitat d’individu, com en la de
membre de la societat. És per això que creiem
en l’educació no formal per tal d’arribar a l’essència
de la persona.
Després de moltes experiències en el món de l’educació
formal i la no formal, hem vist que podem aportar el
nostre granet de sorra, i a partir d’aquí ha sorgit Àrtic i
totes les activitats que us presentem en aquest catàleg,
realitzant-les a tot Catalunya.
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ÀrticFesta
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Per tot l’any
-Disco mòbil
-Mini disco
-Holi festival
-Glow party
-Gimcana tematitzada
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-Taller tematitzat
-Animació infantil
-Enlairament de globus d’heli
-Inflables

Nadal i Reis
-Tió, Tió, Cagatió
-Gimcana de nadal
-Tallers de nadal

Carnaval
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-Disco mòbil de nadal
-Els patges a casa
-Dinamització d’espais comercials
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-Gimcana del Rei Carnestoltes
-Tallers de Carnaval
-Personatge Rei Carnestoltes

Sant Jordi
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-Gimcana de Sant Jordi
-Tallers de Sant Jordi

Per l’estiu
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-Festa de l’espuma
-Festa de l’aigua

Castanyada
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-Taller de maquillatge Castanyada
-Túnel del terror

ÀrticEscola
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-Colònies escolars i casals d’estiu
-Extraescolars
-Xerrades temàtiques

ÀrticCelebracions
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-Casaments
-Comunions
-Festes d’aniversari

ÀrticPacks
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ÀrticFesta
Per tot l’any
Disco mòbil		

		

Durada: 1 hora

Gaudeix amb la música i animació
més moderna i divertida.

Per tot l’any
Mini disco		

		

Durada: 50 min

La discoteca pels més menuts de
la família, podran gaudir d’una
bona estona amb la música
més divertida.

Per tot l’any
Holi festival		

		

Durada: 2 hores

Balla entre colors per donar la
benvinguda a la primavera.
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ÀrticFesta
Per tot l’any
Glow party		

		

Durada: 2 hores

Il·lumina’t amb els complements
més brillants tot seguint el
ritme de la música.

Per tot l’any
Gimcana tematitzada 		

Durada: 2 hores

Et preparem un seguit de
proves perquè passis una estona
divertida jugant en equip.

Per tot l’any
Taller tematitzat		

Durada: 2-3 hores

Tallers destinats als infants per
elaborar diferents tipus de
manualitats segons el tema.
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ÀrticFesta
Per tot l’any
Animació infantil

		

Durada: 1 hora

Vine a conèixer i a passar una
bona estona amb els
personatges Trus i Patrús.

Per tot l’any
Enlairament de globus d’heli

		

Durada: a convenir

Enlairament conjunt de globus
d’heli en moments de celebració.

Per tot l’any
Inflables		

Durada: a convenir

Passa una estona divertida saltant
amb inflables.
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ÀrticFesta
Nadal i Reis
Tió, Tió, Cagatió		

Durada: 1 hora

Celebrem una de les festes més
tradicionals de Nadal, anem a
buscar el tió i el fem cagar
entre tots.

Nadal i Reis
Gimcana de Nadal

		

Durada: 2-3 hores

Superem per equips un seguit de
proves per aconseguir una de les
recompenses més nadalenques.

Nadal i Reis
Tallers de Nadal		

Durada: 2-3 hores

Tallers destinats als
nens per elaborar manualitats
nadalenques.

7

ÀrticFesta
Nadal i Reis
Disco mòbil de Nadal 		

		

Durada: 1 hora

Vine a celebrar el Nadal amb
l’animació més moderna i
divertida.

Nadal i Reis
Els patges a casa

		

		

Durada: 30 min

Visita personal dels patges de
SSMM els Reis d’Orient a casa.

Nadal i Reis
Dinamització d’espais comercials

		

Durada: a convenir

Dinamitzem els espais comercials
amb els personatges
més nadalencs.
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ÀrticFesta
Carnaval
Gimcana del Rei Carnestoltes 		

Durada: 2-3 hores

Et preparem un seguit de proves
per celebrar el Carnestoltes.

Carnaval
Tallers de Carnaval		

Durada: 2-3 hores

Tallers destinats als nens
per elaborar manualitats
de Carnestoltes.

Carnaval
Personatge Rei Carnestoltes

Durada: 1 hora

Visita personal del Rei
Carnestoltes per donar
inici a la festa.
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ÀrticFesta
Sant Jordi
Gimcana de Sant Jordi		

		

Durada: 2-3 hores

Endinsa’t a la llegenda de Sant
Jordi i ajuda al cavaller a superar
les proves a partir d’una gimcana.

Sant Jordi
Tallers de Sant Jordi		

		

Durada: 2 hores

Taller destinats als nens per
elaborar manualitats
de Sant Jordi.

Per l’estiu
Festa de l’espuma/Festa de l’espuma de colors Durada: 1 hora / 90 min

Gaudeix d’una festa de l’espuma
acompanyada d’un animador.
L’espuma pot ser de colors!
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ÀrticFesta
Per l’estiu
Festa de l’aigua

		

Durada: 2-3 hores

La millor festa pels dies més
calorosos, refresca’t mentre t’ho
passes d’allò més bé.

Castanyada
Taller de maquillatge Castanyada

		

Durada: 2 hores

Prepara’t per la Castanyada i
maquilla’t d’allò que més t’agradi.

Castanyada
Túnel del terror		

		

Durada: a convenir

Passa una estona d’emocions
i tensió en mig d’un túnel del
terror.
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ÀrticEscola
Escola
Colònies escolars i casals d’estiu

		

Durada: a convenir

T’organitzem les millors colònies
escolars i casals d’estiu a la natura
amb les nostres activitats.

Escola
Extraescolars

Durada: 1 hora

Extraescolars a mida: d’anglès,
teatre, Naturepàs, etc.

Escola
Xerrades temàtiques 		

Durada: 1-2 hores

Venim a fer una xerrada sobre
diferents temes
(drogues, sexualitat, etc.).
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ÀrticCelebracions
Celebracions
Casaments
			

Durada: a convenir

T’aportem monitoratge
perquè puguis gaudir del
casament al 100%.

Celebracions
Comunions		

		

Durada: a convenir

Els nostres monitors us ajudaran
amb la vostra comunió.

Celebracions
Festes d’aniversari

		

Durada: a convenir

Celebra el teu aniversari
de la millor manera.
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ÀrticPacks
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PACK

Escull dues d’aquestes activitats i realitza-les
durant el transcurs d’aquest any.
-Taller
-Gimcana

-Mini disco
-Inflable

PACK

Escull tres d’aquestes activitats i realitza-les
durant el transcurs d’aquest any.
-Taller
-Gimcana
-Disco

-Inflables
-Festa de l’espuma

PACK

Escull quatre d’aquestes activitats i realitza-les
durant el transcurs d’aquest any.
-Taller
-Gimcana
-Disco

-Inflables
-Festa de l’espuma
-Festa de l’aigua

PACK

Escull dues d’aquestes activitats i realitza-les el
mateix dia.
-Festa de l’espuma
-Taller

-Inflable
-Disco

PACK
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Escull tres d’aquestes activitats i realitza-les el
mateix dia.
-Festa de l’espuma
-Taller

-Inflable
-Gimcana

El nostre ideari

EDUCACIÓ

RESPONSABILITAT

Treballem cada dia per arribar
més enllà amb noves propostes
d’educació.

Volem transmetre responsabilitat
i ganes de superar-se personal i
professionalment.

COMPROMÍS

QUALITAT

Compromís amb la societat per
tal de transmetre valors que
potencïin l’esperit crític i
l’autosuperació de l’infant.

Ens comprometem a treballar des
de la màxima exigència i amb una
alta qualitat en totes les nostres
activitats.
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Formació i Lleure

Tel 621215078
articlleure@gmail.com
www.articformacioilleure.com
Taradell (Osona)

