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Descripció de les activitats: 
 
1) Animació-base: 

 
� Comencem amb un petit sketch introductori per presentar els personatges 

(sempre disfressats) i, de manera còmica, explicar i motivar l'activitat. 
 

� Seguim amb jocs: la part de l'activitat amb cançons, jocs cooperatius, per equips, 
música, gymkanes, jocs de pistes… Per a nosaltres és fonamental que els nens 
estiguin actius tot el temps. 
 

� A continuació, pintacares: maquillatge de cara per convertir-nos en princeses, 
Spiderman, papallones, gats… Els encanta. 

 
� Acabem amb… globoflexia!: fem figures amb globus allargats (gossos, espases, 

corones, flors, ocells, micos…). La deixem per al final per ser la favorita dels nens. 
 
Per a totes les edats 
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2) Animació base + màgia (màgia-animació): 
 

� El mateix que en l'animació base més uns 20min d'una màgia per a nens, fàcil de 
seguir i d'entendre, molt participativa. Es divertiran alhora que es queden 
bocabadats (i il·lusionats). No són simples trucs sinó una petita actuació de màgia 
amateur que funciona molt bé fins als 10 anys. 

 
A partir de 4 anys (la nostra activitat estrella) 

 

 
 

 
 

3) Animació-base + contacontes (contacontes-animació): 
 

� El mateix que en l'animació base més uns 20min de contacontes participatiu i 
adaptat a les edats dels nens. Ens convertirem en pirates, fades, dofins…, tocarem 
la lluna, arribarem fins a la fi del món, i sense moure'ns de la nostra imaginació.  

 
De 3 a 8 anys. 
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4) Animació-base + guinyol (guinyol-animació): 
 

� El mateix que en l'animació base més uns 20min d'un teatret de guinyol interactiu. Amb 
els nostres contes tradicionals i moderns els nens vibraran amb les aventures, 
persecucions i ensenyaments de les entranyables marionetes. 

 
De 2 a 8 anys. 

 

 
 
 

5) Animació + màgia professional  (1h 15 min) 
 

� És aquesta una activitat dirigida als nens “majors”, els de 8-14 anys als quals els 
queda petit el pintacares i la globoflexia. Comencem amb una presentació 
simpàtica, seguim amb uns quants jocs tipus gymkana, jocs per equips i culminem 
amb una bona actuació de 30min de màgia professional 

 
De 8 a 14 anys 
 
 

6) Màgia professional (50 min-1h): 
 

� Actuació d'un mag professional. Jocs visuals, petites rutines amb música, 
desaparicions, aparicions, levitacions, …, buscant l'ajuda del públic, la participació, 
la riallada i, sobretot, la il·lusió. (Possibilitat de fer una sessió de globoflexia per 
finalitzar)  

 
A partir de 4 anys. 
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7) Contacontes professional (45 min aprox): 

 
� Durant uns 45min un professional ajudat de diversos materials, tipus vestuari, 

imatges, marionetes… farà un conte variat o centrat en un tema. L'activitat està 
més dirigida a grans grups en teatres i centres culturals però es pot realitzar en 
esdeveniments particulars i en petits grups. 
 
A partir de 3 anys 

 

 
 
 
 

8) Mini-disco (1hora i 15min): 
  

� Una animadora realitzarà una sèrie de coreografies, balls, jocs cooperatius i de 
moviment amb la temàtica d'algunes de les sèries infantils de moda: high school 
musical, Hanna Montana, aneguet lleig,... S'inclou equip de so amb música de les 
sèries, l'animadora va caracteritzada i es pot fer una estoneta de màgia amateur 
inclòs en el preu. 
 
Ideal a partir dels 8 anys (per a nens menors aconsellem les altres animacions que 
també porten alguns balls, música…) 
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Tarifes 2011 

 

 

ACTIVIDAT: DESCRIPCIÓ: PREU: 

ANIMACIÓ BASE 

Música, jocs, cançons, pintacares i globoflexia 
 

(1hora 15 min) 

1 animador- 100 €
2 animadors- 150 €
3 animadors- 200 €

La mateixa animació durant 2 hores 
1 animador- 120 €

2 animadors- 185 €
3 animadors- 250 €

La mateixa animació (2 hores 30 min) 1 animador- 135 €
2 animadors- 210 €

La mateixa animació (3 hores) 1 animador- 150 €
2 animadors- 235 €

Màgia-animació 

Animació base + 20 minuts de màgia amateur  
 

(1hora 30 min) 
1 animador- 130 €

2 animadors- 180 €

La mateixa animació durant 2 hores 1 animador- 150 €
2 animadors- 215 €

Contacontes-animació 

Animació base + 15 minuts de contes 
 

(1hora 30 min) 
1 animador- 130 €

2 animadors- 180 €

La mateixa animació durant 2 hores 1 animador- 150 €
2 animadors- 215 €

Guinyol-animació 
Animació base + 15-20 min de guinyol 

(1 hora 30 min) 
Preu igual a màgia-animació o 

contacontes-animació

Animació + màgia 
professional 

45min de jocs tipus gymkana + 30 min de màgia professional 
(A partir de)

1 animador-160 €
2 animadors- 220 €

Màgia professional 
Actuació de màgia d’escena: desaparicions, mocadors, 

endevinacions,.. per a nens i adults. 
(50min-1hora) 

A partir de 180 € 
(segons disponibilitat)

Contacontes 
professional 

Contacontes interactiu de 45 min amb diferents temàtiques 
A partir de 180 € 

(segons disponibilitat)

Mini-disco 
1hora i 15min amb balls, coreografies, cançons i jocs de 

sèries de TV. Màgia amateur inclosa (15min) 
1 animador- 130 €

2 animadors- 180 €

Càtering 
Entrepans, napolitanes, llaminadures, begudes,… en capsetes 

infantils o safates 

15 capsetes- 115 €
25 capsetes - 180 €
35 capsetes - 240 €

Decoració Garlandes, globus, bàners, serpentines... 95 € (uns 35 m2) 

Pluja de globus 
Pluja de globus (50-70) desde una bossa gegant fins on están 

els nens (molt original) 
70 € 
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Aconsellem 1 animador per cada 13-15 nens 
 

 

¡De dilluns a dijous preus especials! 
 

 
• Les activitats fora de Barcelona capital, tindran un plus de desplaçament de 15€ fins a una distància de 40 
km del centre de Barcelona. A partir d'aquesta distància, 20cènt/km.  
 
 
• Consultar condicions de cancel·lació. 
 
 
• No acceptem xecs 
 
 
• Consultar preus en temporada alta 
 
Per a un altre tipus d'activitats més específiques (cercaviles, tallers,…) o kilometratges superiors a  

65km d'anada consultar via telefònica o mail. 
 
 

www.animacionesjajejijoju.es  
 
 

 DISFRESSES (consultar disponibilitat): pallassos (diversos tipus), pirates, indis, vaquers, mags 
(Merlín, fantasia..), princeses, prínceps, fades, follets, spiderman, Mickey, Minnie, “terror” (bruixes, 
diable, pallassos diabòlics..), Pare Noel, Reis Mags, patges, Caputxeta, animals, … 

 


