
Festa i Fusta Tel. 619 880 328
info@festaifusta.cat | www.festaifusta.cat

LA CÚPULA DE LEONARDO
La Cúpula de Leonardo consisteix en una activitat de construcció espectacular on podrem 

aprendre, jugar i interactuar a partir d’una de les idees del genial 
Leonardo da Vinci: “Les cúpules autosostenibles” 

A partir de 250 peces de fusta dissenyades especialment, podràs construir estructures 
d’uns 4 metres de diàmetre sense cap element d’unió.

Una Una activitat multidisciplinar i lúdica on convergeixen coneixement, 
experimentació i treball en equip.

Imaginació, paciència i treball en equip són les receptes per a construir 
espectaculars estructures de fustes.



JOCS DE FUSTA FAMILIARS
La nostra proposta de jocs de fusta gegants, tradicionals i familiars, estan pensats per a
totes les edats, de fet el que busquem és que diferents generacions d’una mateixa família

puguin jugar plegats als nostres jocs.
Que hi ha més bonic que veure un infant jugant amb el seu avi@

al mig de la plaça de la Vila ???
Més de 25 jocs de tot tipus que transformaran la plaça de la vila en un

espai familiar únic i en el millor aparador d’una població feliç i cohesionada.
Hi ha jocs per als més menuts de la casa i per als de més edat. Jocs de lògica, d’enginy,

de sort, de punteria, de pensar, trencaclosques individuals i col·lectius …
Un grapat de jocs per a que tothom pugui passar una estona d’allò més divertida.



LA CÚPULA DE LEONARDO
La Cúpula de Leonardo consisteix en una activitat de construcció espectacular on podrem

aprendre, jugar i interactuar a partir d’una de les idees del genial
Leonardo da Vinci: “Les cúpules autosostenibles”

A partir de 250 peces de fusta dissenyades especialment, podràs construir estructures
d’uns 4 metres de diàmetre sense cap element d’unió.

Una activitat multidisciplinar i lúdica on convergeixen coneixement,
experimentació i treball en equip.

Imaginació, paciència i treball en equip són les receptes per a construir
espectaculars estructures de fustes.



JOCS SOLIDARIS I D’ENGINY
Impressionant col·lecció de jocs d’enginy.

Muntatge de 64 jocs distribuïts en 16 taulells.

Tots els jocs porten les instruccions per tal que tothom pugui passar d’un joc a un altre
sense tenir que dependre dels monitors. Activitat pensada per a escoles i residències

de la tercera edat.

Podem trobar-hi jocs matemàtics, jocs de lògica, jocs d’estratègia, d’enginy ...



FESTA DE L’ESCUMA
LA FESTAMÉS DIVERTIDA I REFRESCANT DE L’ESTIU.

El sabó que utilitzem porta un PH neutre amb la qual cosa no irrita ni els ulls ni la
pell i és biodegradable.

El nostre canó i l’escumogen que utilitzem han passat tots els
controls de sanitat i qualitat que exigeix la normativa.

2 monitors i un equip de so de 1600W.



UNA ACTIVITAT DIFERENT

MÀXIM
REALISME
AMB MAQUETES, BOXES,
GRADES AMB ESPECTADORS …

Festa



Utilitzant sempre
primeres marques
en els nostres
muntatges
(Ninco,
Scalextric,
Carrera, DS …).

L’ objectiu de
FestaSlot és
fer gaudir
a grans i petits
del món del Slot,



Una
activitat

diferent per
A les seves

Festes

Circuit
de 4 carrils
amb 25 m.
de pista



FUSTES I FUSTETES
4000 fustetes i enginy, aquests son els dos requisits per a poder aconseguir qualsevol
figura que la nostra imaginació ens permeti imaginar i fer realitat amb una plàstica

espectacular centenars de formes i figures.

De forma individual o amb grup, aquest joc tradicional francès permet jugar-hi de les
dos formes. Equilibri, enginy, raonament, paciència, son algunes de les virtuts que

l’infant posarà a prova amb aquest apassionant joc.



CONSTRUCCIÓ AMB MAONS DE
CARTRÓ
Divertidíssima i espectacular activitat de construcció.
T’imagines poder construir el teu propi castell, el teu propi vaixell.... això és només un
petit exemple del que es pot crear amb 400 maons gegants de cartró.
Maons de cartró resistent, que permet construir una i altra vegada tot allò que als nens
i nenes se’ls pugui passar pel cap en aquell moment.
Aquesta activitat desenvolupa en els nens i les nenes :
- Creativitat i imaginació.
- Responsabilitat per la Natura.
- Independència en la solució de problemes.



CUBS I PALS
Espectacular joc de construcció amb cubs i pals de fusta.

Creativitat i imaginació són els dos únics requisits per construir tot allò que ens passi pel cap.
Cubs, pals i roba, amb sols aquests elements construirem cases, vaixells, castells...

Joc individual o joc amb equip, qualsevol de les dos opcions
és valida per passar una bona estona

250 cubs de fusta i 250 llistons de fusta.
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