
 

 

 

 
 

PROPOSTES 

TALLERS DE CARNESTOLTES 

 Taller de màscares  

El taller de màscares és un taller creatiu on els infants 

construiran una màscara amb materials molt diversos que 

ells podran escollir, com: plomes, purpurina, plats, oueres, 

i molt més! És un taller elaborat on les màscares seran 

autèntiques meravelles.  

 Taller de caretes (bàsic)  

Taller de caretes on els nens i nenes podran triar entre 

diversos personatges i construir la seva pròpia careta. Es 

tracta d’un taller bàsic i ràpid de realitzar.  

 Taller de photocall  

En aquest taller fabricarem complements per a disfressar-

se i així poder gaudir del photocall que prepararem, amb 

telons negres de fons i banderetes de decoració!  

 Taller de tatuatges d’aerografia 

Taller on un monitor realitzarà tatuatges d’aerografia als 

participants. Es podrà escollir entre 30 models diferents. 

 Taller de globoflexia 

Els nens i nenes aprendran a fer formes amb globus. 

Espases per als prínceps, flors per a les princeses, gossos i 

molt més. 

 

 Al contractar 1 taller Al contractar 2 o més tallers 

Taller de màscares 500€ 400€ 
Taller de caretes 300€ 250€ 

Taller de photocall 
Tatuatges 

Globoflexia 
350€ 300€ 

 

Taller amb 1 monitor, i material il·limitat per a tantes persones com puguin passar  

durant les 3 hores de taller. 

 

 

CARNESTOLTES 2017 
tallers - activitats - espectacles 



ACTIVITATS DE CARNESTOLTES 

 

 Activitat Maquilladors  

Activitat on els nens i nenes podran automaquillar-se del 

personatge que més els agradi en els camerinos de 

maquillatge! 

Aquesta activitat de Maquillatge és una proposta sense 

cues, i sense límit de participació. 

 Maquilladors 

2 hores 450€ 
3 hores 500€ 

 
 Maquillatge de fantasia professional 

Maquillatge de 
fantasia 

1 maquilladora 
2 maquilladores 

2 hores 300€ 500€ 
3 hores 350€ 560€ 

 

 Festes temàtiques 

Si la vostra festa és d’una temàtica en concret, pots 

preguntar-nos per als nostres packs de festes 

temàtiques on convidem les nostres activitats, 

inflables especials i tallers. Disposem de la festa 

temàtica del circ, del far west, de l’esport, de la 

màgia, de la selva, i moltes més! 

   

 Espectacles per a tota la família 

Un espectacle de màgia és la millor opció per una festa de carnestoltes! Un espectacle 

per a tota la família, per a infants de 0 a 99 anys. 

 Espectacle de màgia professional 

1 hora 500€ 
 

 Speaker dinamitzador per a les passarel·les de carnestoltes 

 Speaker 

Màxim 2 hores 450€ 
+ 1 hora 50€ 

 

 

 



 

* Les activitats no inclouen l’IVA.  
 

* L’empresa se’n carregarà de portar tot el material necessari per dur a terme l’activitat, així 
com també els monitors específics per a gestionar-les.  
 

* Inclou Segur de Responsabilitat Civil per a qualsevol incidència. 
  

* Caldrà realitzar un contracte per tal de formalitzar la reserva.  

 

 

Us convidem a visitar la nostra pàgina web, on trobareu totes les activitats i serveis! 

 

http://www.educafesta.com 


