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Què és el TradiJocs?
Tradijocs és una barreja de diferents activitats, aplegades en una única... Mig
museu, mig atracció de fira amb certs “tocs” d’espectacle i amb l’activitat
lúdica com a protagonista, amb aquesta activitat pretenem mantenir i en
alguns casos recuperar un element tant característic de la cultura dels pobles
com són els seus jocs i joguines tradicionals i populars.
Més de 30 jocs, repartits en 18 plafons, un per cada comunitat autònoma i un
altre de presentació. Els jocs estan escollits cercant poder oferir una activitat
ideal per a tots tipus de públic, a on els més grans podran recordar i els petits i
joves descobrir, conèixer i sobretot jugar, al que jugaven els seus pares i avis...
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Què hi trobareu als plafons explicatius?

Nom del joc i procedència

Edat recomanada

Com Jugar?

Més informació

Dibuix del Joc
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Necessitats i detalls tècnics:
 Espai Ideal: Interior o exterior d’aproximadament 350 m2 , diàfan i lliure
d’obstacles i circulació rodada.
 Punt de llum de 2000W a 220V per al so ambient.
 Accés directe a l’espai de muntatge amb la furgoneta i espai reservat per
aparcar.
 Activitat dirigida per 3 monitors
 Temps de muntatge: 1h 30’. Temps de desmuntatge: 1h 30’
 Durada de l’activitat:
o Mig dia: 3 hores matí o tarda
o Tot el dia: 6 hores matí i tarda amb un descans al mig

Cost (per a poblacions a una distància màxima de 150km
de Montmeló):
El cost del taller és de 850,00 € + IVA per a 3 hores d’activitat
El cost del taller és de 1100,00 € + IVA per a 6 hores d’activitat
* Per a poblacions a una distància superior a 150km de Montmeló preguem ens demaneu pressupost
personalitzat.

Si necessiteu informació extra no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Oriol Alvaro
oriol@giramon.net
Telèfon fix 935 684 094
Mòbil 682 868 284
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