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TALLERS 
infantils i familiars
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infantils i familiars
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de Nadalde Nadal

Per penjar a la xemeneia la nit de Nadal...

Mitjons fets amb feltre i roba estampada i amb tot de complements per 

decorar-los (purpurina, gomets, plomes, llaços, etc...)

Un taller divertit i entranyable per l´època de Nadal.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Mitjons fets amb feltre

taller divertit i entranyable

MitjonsMitjons
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Un taller de manualitats infantil per a construir un petit Tió de Nadal, un 

dels personatges més tradicionals i estimats de la nostra terra..

Fet amb fang i tapat amb una manteta de roba, aquest mini-Tió fa les 

delícies de qualsevol nen o nena..

 per a nens i nenes a partir de 4 anys

Mida aprox. Del Tió: 12x4 cm.

Recomanat

taller de manualitats infantil per a construir un petit Tió de Nadal

tradicionals i estimats

aquest mini-Tió fa les 

delícies de qualsevol nen o nena..

Mini TioMini Tio

,

‘ ,

La figura mes entranyable del nostre Nadal...
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Un arbre de Nadal ben divertit 

Arbre de nadalArbre de nadal

Un taller per muntar un Arbre de Nadal ben simpàtic, fent servir material de 

reutilització al que habitualment li donem un altre servei ben diferent.

Una activitat pensada per estimular la creativitat i l'afició per les 

manualitats.

 per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Mida aprox de l'arbre: 25x16 cm.

Recomanat

taller rbre de Nadal

estimular la creativitat i l'afició per les 

manualitats.
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‘Litografies Litografies 
NadalenquesNadalenques

Taller infantil per a realitzar una felicitació de Nadal a través d´una planxa 

original i convertir-la en litogfrafia.

Els nens aprendran com poder reproduir la seva postal de Nadal tantes 

vegades com vulguin amb tècniques litogràfiques, tant en el moment del 

taller com més tard a casa.

Una activitat original que ens ensenya com han treballat grans artistes 

pictòrics de la nostra història.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys.

felicitació de Nadal

litogfrafia.

reproduir

activitat original grans artistes 

pictòrics de la nostra història.

‘ ,

Una postal de Nadal molt artistica...

‘
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Postals de NadalPostals de Nadal
En 3DEn 3D

Divertides postals de Nadal en 3 dimensions per felicitar a familiars i amics 

en aquestes festes. 

Es realitzen amb més d´una cartolina per aconseguir l´efecte 3D, afegint 

colors i complements per que la postal quedi d´allò més bé.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Divertides postals de Nadal en 3 dimensions

Es realitzen amb més d´una cartolina per aconseguir l´efecte 3D
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Per felicitar les festes a tots els que t estimes‘
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Titelles de dit Titelles de dit 

Titelles de dit amb motius Nadalencs.

Arbres de Nadal, ninots de neu, Pare Noel,...

Fetes amb feltre de colors i amb tots els complements per aconseguir una 

titella ben bonica!!

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys

Titelles de dit amb motius Nadalencs.

feltre de colors

Un simpatic taller per a nens i nenes!!‘
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Un taller delicat per a crear boniques boles de Nadal per penjar a l´arbre.

Amb una base de porex i tela amb motius nadalencs, crearem la versió de 

nadal de les tradicionals boles Kimekoni (originaries del Japó)

Recomanat per a nens i nenes a partir de 7 anys, joves i adults.

 boles de Nadal

la versió de 

nadal de les tradicionals boles Kimekoni

‘

Boles de nadal Boles de nadal 
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Un taller per a nens, nenes, joves i adults

Tal r ve o e  l N tat
0 5!2 1

Tal r ve o e  l N tat
0 5!2 1
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Per canviar de personalitat aquest Nadal i semblar el Pare Noel, un simpàtic 

ninot de neu o inclús el mateix Rudolf.

Amb unes plantilles com a base i amb plantxa d´Eva cada nen i nena podrà 

fer-se el complement que més li agradi per desprès fer-se la foto o el selfie 

més divertit del Nadal.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys

canviar de personalitat Pare Noel, un simpàtic 

ninot de neu o inclús el mateix Rudolf.

unes plantilles com a base i amb plantxa d´Eva 

r-se la foto o el selfie 

més divertit del Nadal.

‘

Photocall NadalPhotocall Nadal
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Per unes fotos i selfies ben divertides!!

Tal r vle o e  N tat
0 5!2 1

Tal r vle o e  N tat
0 5!2 1



Com fer que un regal sigui ben divertit...

Embolicar Regals Embolicar Regals 
Atencio! 

Tambe format per adults... ;-)

‘‘

‘‘

Una activitat per aprendre a embolicar regals de Nadal d´una forma fàcil i 

divertida, aprofitant molts complements que podem trobar per casa..

Un taller que pot estar dirigit al públic infantil (amb formats més senzills), o 

per a un públic adult (amb formats una mica més complexos).

Activitat pensada per estimular la creativitat i l´aprofitament de recursos. 

Una bona manera d´estalviar i fer regals amb molta personalitat.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys, joves i adults.

Una activitat per aprendre a  d´una forma fàcil i 

divertida, aprofitant molts complements que podem trobar per casa..

embolicar regals de Nadal

públic infantil 

públic adult

estimular la creativitat i l´aprofitament de recursos. 
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Un taller de manualitats per fer mosaics amb motius nadalencs.

Es realitzen sobre una base rígida en la que es van engantxant les diferents 

peces de colors segons el dibuix escollit.

Una activitat en la que es treballa l´habilitat de cada nen i nena per trobar la 

peça adequada per aconseguir que el dibuix quedi ben definit.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys.

 mosaics amb motius nadalencs.

una base rígida

activitat en la que es treballa l´habilitat de cada nen i nena per 

Com els antics romans...

Mosaics de Nadal Mosaics de Nadal 
Tal er vl No eta  t

20 5!1
Tal er vl No eta  t

20 5!1



Quadres NadalencsQuadres Nadalencs
L’esperit del Nadal en un quadre...
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Quadres decoratius de Nadal en 3D

Un taller que desperta la part més creativa dels més menuts, i enlluerna als 

més grans.

Es realitza sobre fustes de 20x10 cm., i es treballa amb diferents tècniques 

artístiques, com el collage, creació de volums, decoupage, etc..

Recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Quadres decoratius de Nadal en 3D

desperta la part més creativa dels més menuts, 

 20x10 cm. diferents tècniques 

artístiques,

Es realitza sobre fustes de , i es treballa amb 

 com el collage, creació de volums, decoupage, etc..



SpumacaresSpumacares

Els personatges més coneguts per tots, fets amb planxa d´Eva seguint unes 

plantilles d`una manera molt fàcil i divertida.

Recomanat p

Es pot realitzar només amb els personatges típics del Nadal (Pare Noel, ren, 

ninot de neu,...), o només amb les cares dels Tres Reis Mags.

er a nens i nenes a partir de 5 anys.

personatges més coneguts per tots,

els personatges típics del Nadal 

les cares dels Tres Reis Mags.

Els personatges mes emblematics del Nadal!!

Del NadalDel Nadal
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Corones de ReisCorones de Reis

Corones de Reis i Reines, fetes amb planxa d´eva i decorades amb tota mena 

de complements. 

Per lluir-les la nit de Reis, o simplement per jugar a sentir-se el “Rei de la 

casa”.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Corones de Reis i Reines

la nit de Reis

,

Per lluir-les , o simplement per jugar a sentir-se el “Rei de la 

casa”.

Pels Reis i Reines de la Casa...
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MagsMags



Titelles de dit dels Tres Reis Mags de l´Orient.

Fetes amb feltre de colors i amb totes les plantilles necessàries per crear 

cadascun dels personatges. Un taller encantador per nens i nenes, on es 

podran emportar a casa el seu Rei Mag preferit.

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys

Mida aprox. de la titella: 11x8 cm.

Tres Reis Mags de l´Orient.

feltre de colors

taller encantador per nens i nenes

Titelles de DitTitelles de Dit
Els Tres Reis MagsEls Tres Reis Mags

Melcior, Gaspar i Baltasar...

Www.activijoc.cat     Tel. 93.715.48.44 / 670.288.388     info@activijoc.es



Fanalets de Reis Fanalets de Reis 

Fets amb cartolina i decorats al gust de cada nen amb complements brillants, 

purpurina, colors, etc... 

Preparats per posar-hi una espelma a dins de cada fanalet. 

Un taller imprescindible per l´època de Nadal!!

Recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Fets amb cartolina i decorats al gust de cada nen

Un taller imprescindible per l´època de Nadal!!

Especial per lluir-lo durant la Cavalcada de Reis!!

...No fos cas que els Reis Mags passessin de llarg...
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Fitxa tècnica tallers:

Necessitats tècniques: 

Preus i formats: 

- Per interior i exterior

- Inclou tot el material necessari per a realitzar els tallers

- Monitoratge especialitzat

-Activitats per edats segons taller, els menors de l´edat recomanada 
podran realitzar-la acompanyats d´un adult.

- Possibilitat d´un equip de so de 280 W per acompanyar el taller com 
a música ambient (segons disponibilitat)

*  Disposem d’assegurança de Responsabilitat Civil
* Tot el personal i monitoratge està degudament format, qualificat i donat 
d’alta a la Seguretat Social

- De 1 a 4 taules, segons format (a consultar)

-Accés per un vehicle, per la descàrrega de material, i 
aparcament pel mateix

- Pressa de corrent a prop per equip de so

- Temps de muntatge/desmuntatge: Aprox. 30 mint./15 mint.

- Preus a partir de 150 € per taller (+ 21% d’IVA)

- Formats a partir de 25 persones

Condicions tècniques

Informacioó i contractacio:

info@activijoc.es

Telef. 93.715.48.44  / 670.288.388
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