
Game Explorers

Experiències lúdiques infantils 
amb esperit educatiu.

Experiències 
que uneixen. 
Experiències 
inoblidables.
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Manifest
En Game Explorers tenim una missió: 
canviar l’expressió  “un joc de nens”. 
Quan algú la fa servir, està oblidant que 
jugar és una cosa molt seriosa. 
I que un infant és una esponja que absorbeix
tot el que experimenta.

Perquè jugar no només significa diversió.
És treballar en equip per un objectiu comú, 
descobrir la importància de l’empatia, 
prestar atenció al que diu tothom 
o aprendre a superar les teves frustracions 
mentre et diverteixes.

La pròxima vegada que diguis
que alguna cosa és un “joc de nens”, 
para’t a pensar en totes les vegades
que vas jugar de petit i petita i en qui ets avui. 
Veuràs que hi ha una gran relació 
entre les dues coses. I que els jocs 
sempre deixen empremta.

1.
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Game Explorers

¿Per què 
Game Explorers?

Enfocament  lúdic i educatiu

Vint anys jugant i aprenent

No és el que fem. És el que fem sentir.

2.
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Game Explorers  Enfoc lúdic i educatiu 1 / 1

JUGAR ÉS QUELCOM SERIÓS

Sabem que a través del joc aprenem 
algunes de les lliçons més importants de la 
vida. Per això a Game Explorers unim joc i 
aprenentatge per crear una proposta que 
va més enllà de l’entreteniment. Dissenyem 
experiències lúdiques que contribueixen al 
desenvolupament i al creixement dels infants 
en entorns enriquidors i divertits.
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SEGUIM APRENENT

Sempre tenim un ull posat a les últimes 
tècniques didàctiques i a les novetats del 
sector lúdic per poder oferir les millores 
experiències als infants. Volem que nens i 
nenes juguin, aprenguin i creixin amb cada 
esdeveniment.

ELS JOCS DEIXEN EMPREMTA

Creem activitats úniques i memorables 
gràcies a la seva capacitat d’emocionar 
i sorprendre. El nostre objectiu és que els 
infants visquin un dia diferent i que l’endemà 
ho expliquin a l’escola amb un somriure.
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Game Explorers Vint anys jugant i aprenent

A Game Explorers tenim la il·lusió del 
primer dia i la destresa de tots aquests 
anys. Hem jugat, après i crescut amb cada 
esdeveniment que hem realitzat a tots els 
racons de Catalunya. I el més important, 
volem seguir fent-ho.

Descobreix l’opinió d’alguns dels nostres 
clients i clientes amb els que vam crear 
experiències memorables:

Som una 
nova empresa 
amb més de 20 anys 
d’experiència.

1 /2
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Game Explorers Vint anys jugant i aprenent

“Empresa amb un tracte molt proper i 
familiar. Tant el cap com els monitors 
són gent molt agradable i atents. Els 
inflables i activitats que vam contractar 
amb l’assessorament d’en Jonathan van 
ser un èxit tant per pares com per als fills. 
Van quedar bocabadats. A més, en tot 
moment ens van posar les coses fàcils 
perquè no vam haver de patir per res 
més. Qualitat preu un 10, sense pensar-ho 
tornarem a contractar els seus serveis!”

“Un èxit! Muntatge professional, facilitat 
en el tracte i en la gestió per part de 
l’empresa. L’esdeveniment va tenir molt 
bona acollida per part del públic.”

“Game Explorers ens va organitzar una 
gincama familiar per la nostra festa de 
fi de curs. Va ser divertida, dinàmica, 
creativa... En definitiva, tot un èxit per 
les famílies i una gran tranquil·litat 
per les organitzadores. Van ser molt 
professionals i es van encarregar de 
tot, van donar idees i van resoldre 
eficientment els petits obstacles que 
van aparèixer durant l’organitzacio i 
realització d’aquesta”.

Marina Palacios
Responsable comissió festes i esdeveniments, 
AMPA Escola Sant Pau.

Xavier de Montellà
Tècnic de Joventut, Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Míriam Perdigón
Presidenta, AMPA Escola Polinyà.

2/2
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Game Explorers Exploradors sense límits

És la nostra manera d’entendre 
aquesta professió. 

Ens ho passem bé 
fent-ho bé.

Som un equip format per monitors i monitores 
compromesos amb tots els nostres clients 
i clientes. Contagiem la nostra energia 
des del mateix moment que arribem a 
l’esdeveniment i donem el 100% de nosaltres 
per tal que tots ells visquin un dia únic i 
diferent. D’aquesta manera, cuidem tots els 
detalls i garantim la seguretat de totes les 
instal·lacions per tal que la posada en escena 
sigui la millor possible.

1 / 1
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3. Experiències

Experiències
que deixen empremta

Jugar és educar

Metodologia

Catàleg
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Experiències Jugar és educar

Tenim una gran varietat d’activitats i molta 
experiència per tal de construir una celebració 
adaptada a les teves necessitats. Et volem 
ajudar per tal que els teus convidats recordin 
aquest dia per sempre.

Volem acompanyar-te  
en la creació, 
l’organització  
i l’execució dels teus 
esdeveniments.

1 / 1
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Experiències Metodologia

Oferir la millor experiència als convidats. 
Per això a Game Explorers oferim un servei 
integral per aportar el màxim valor possible:

POSADA 
EN ESCENA
—
Ho tenim tot preparat pel gran 
dia. Ens reconeixeràs de seguida 
pel ròtul d’”Explorers” que portem 
a l’esquena i per tota l’energia 
que posem per crear un dia 
inoblidable. La teva única feina 
serà gaudir de l’experiència en un 
entorn enriquidor i divertit.

DINAMITZACIÓ

—
Els Explorers són especialistes 
en dinamitzar experiències 
que deixen empremta. Per això 
s’involucren en cada activitat, 
amb cada infant i en cada 
somriure per tal que passin un dia 
diferent.

Descobreix totes les possibilitats 
que oferim al nostre catàleg 
d’experiències.

El secret per crear 
un esdeveniment 
memorable?

ASSESSORAMENT 
ESPECIALITZAT
—
Estudiem en profunditat les teves 
necessitats, t’assessorem i donem 
resposta amb el nostre ampli 
catàleg d’experiències lúdiques i 
educatives. Totes les activitats són 
totalment personalitzables per tal 
que el teu esdeveniment sigui únic 
i sorprenent.

ORGANITZACIÓ 
LOGÍSTICA
—
El nostre objectiu és que el dia 
de l’esdeveniment tot funcioni 
perfectament fins a l’últim detall. 
Per això sempre visitem l’espai 
abans, definim els recursos 
necessaris i posem especial 
atenció a la seguretat de totes les 
instal·lacions. Quan es tracta de 
nens i nenes, no deixem res a la 
improvisació.

1 / 1
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1. Inflables 1.1. Inflables terrestres 1.1.1. The Fortress

Descripció:

The Fortress no passa desapercebut. 
El reconeixereu pels seus colors càlids, la seva 
magnitud i el seu gran tobogan de 5 metres 
d’alçada. 

És ideal perquè els infants practiquin la 
iniciació a l’escalada de forma segura 
i divertida. 

Disposa de dues vies que permeten accedir 
a la part superior de l’inflable: una paret en 
forma vertical i una altra en forma d’espiral. 

Una vegada a dalt, els infants poden lliscar 
pel tobogan fins a la zona de jumping a on 
podran saltar, fer piruetes i tombarelles 
de forma segura.

The
Fortress

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 9 m 

Ample: 9 m  

Alt: 8,3 m

Edat:

   De 6 a 12 anys 
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1. Inflables

Vodoo 
Combo

1.1. Inflables terrestres 1.1.2. Vodoo Combo

Descripció:

Voodoo Combo és un poblat indígena que 
permet que els nens i nenes deixin anar 
la seva imaginació sense cap restricció. 

Es tracta d’un circuit de psicomotricitat amb 
obstacles verticals, dos tobogans units per 
un pont inca i una zona de llançament de 
pilotes que surten des de dins de la boca 
de la màscara indígena. 

Els infants hauran de tornar a ficar les pilotes 
a través dels ulls el més ràpid possible.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 6,2 m

Ample: 8,6 m 

Alt: 5,5 m

Edat:

   De 3 a 12 anys 
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1. Inflables

Pirate
Ship

1.1. Inflables terrestres 1.1.3. Pirate Ship

Descripció:

The Pirate Ship ens trasllada a l’època dels 
pirates de la mà del capità Explorer, que ens 
farà solcar els oceans i mars més temuts 
en busca de la diversió. 

A través de les escales del gran vaixell, 
podrem ascendir fins a la zona de popa, 
on podrem estar als peus del nostre capità 
dirigint la gran embarcació. 

Per tornar a la zona del tresor utilitzarem 
el tobogan amb compte de no topar 
amb el màstil! 

A més, podràs millorar l’experiència amb 
el Pack Pirata.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 12 m

Ample: 4,4 m 

Alt: 6,7 m

Edat:

   De 3 a 12 anys 
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1. Inflables

Jumbo 
Course

1.1. Inflables terrestres 1.1.4. Jumbo Course

Descripció:

Jumbo Course és un circuit d’habilitat 
en el qual els nens i nenes podran 
practicar els patrons motors bàsics 
a ritme de cronòmetre: escalar, saltar, 
reptar, lliscar i gatejar. 

Es tracta d’una experiència divertida 
on es treballen valors com l’esforç, 
la concentració i la motivació. El premi 
és sempre superar-se a un mateix.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 12 m

Ample: 4,3 m 

Alt: 4,3 m

Edat:

   De 6 a 12 anys 
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1. Inflables

5 in 1 Module 
Combo

1.1. Inflables terrestres 1.1.5. 5 in 1 Module Combo

Descripció:

5 in 1 és un circuit d’habilitats multi joc 
on els nens i les nenes poden viure 
una gran aventura. 

Consta de 5 estacions connectades 
que permeten una experiència total: joc 
d’encistellament de pilota, túnel per reptar, 
bumpers, escalada i un gran tobogan. 

Cada racó és un nou espai per jugar 
i gaudir sense límits.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 5,5 m

Ample: 4,6 m 

Alt: 5 m

Edat:

   De 3 a 8 anys 



21 Juga. Aprèn. Creix.Game Explorers

1. Inflables

Giant Bucaner
Land

1.1. Inflables terrestres 1.1.6. Giant Bucaner Land

Descripció:

Giant Bucaner Land és la primera parada del 
Capità Explorer en la recerca del gran tresor. 

Es tracta d’una illa on els infants adoptaran 
el rol de tripulants i hauran de superar 
diversos reptes que proposa el Capità: 
els obstacles verticals, una zona d’escalada, 
un túnel i una amplia zona de salt per 
practicar les tombarelles més pirates.

A més, podràs millorar l’experiència amb el 
Pack Pirata.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 7,3 m

Ample: 6 m 

Alt: 3,65 m

Edat:

   De 5 a 8 anys 
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1. Inflables

Bucaner
Land

1.1. Inflables terrestres 1.1.7. Bucaner Land

Descripció:

Bucaner Land és la segona parada del famós 
Capità Explorer. Una illa on els més menuts 
i menudes han de continuar buscant el tresor 
amagat. 

Per aconseguir-ho hauran de superar tota 
mena de reptes: els obstacles verticals, 
la zona d’escalada, un túnel i una zona de 
jumping on practicar les piruetes i salts més 
esbojarrats. 

Tota una aventura amb el gran Capità.
 
A més, poden millorar l’experiència amb el 
Pack Pirata.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 4,5 m

Ample: 5,1 m 

Alt: 3,2 m

Edat:

   De 2 a 5 anys 
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1. Inflables

Fun House 
Slide

1.1. Inflables terrestres 1.1.8. Fun House Slide

Descripció:

Aquest inflable no és una botiga qualsevol. 
Amb molt de color, esbojarrada i d’allò més 
divertida, Fun House Slide és ideal per a tot 
tipus d’esdeveniments i especialment 
per festes de comerç o botigues al carrer. 

Els infants poden escalar, baixar pel tobogan 
i fer tombarelles explorant tots els límits 
d’aquest inflable. Ideal combinar-ho 
amb altres inflables, Carnival Games
o Racer Truck.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper   
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 6 m

Ample: 4 m 

Alt: 5,5 m

Edat:

   De 3 a 8 anys 
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1. Inflables

Foot 
Pirate

1.1. Inflables terrestres 1.1.9. Foot Pirate

Descripció:

Foot Pirate és ideal per aquells nens 
i nenes més petits que s’atreveixin 
a passar les proves del Capità Explorer. 

Hauran de demostrar les seves habilitats 
a la zona d’escalada, lliscant pel tobogan, 
reptant pel túnel, fent llançaments a la zona 
de bàsquet i piruetes als bumpers. 

Tota una aventura per aquells 
qui tinguin ànima pirata! 

A més, podràs millorar l’experiència 
amb el Pack Pirata.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 5 m

Ample: 5 m 

Alt: 4,5 m

Edat:

   De 2 a 5 anys 



25 Juga. Aprèn. Creix.Game Explorers

1. Inflables

Mushroom
House

1.1. Inflables terrestres 1.1.10. Mushroom House

Descripció:

Mushroom House és un inflable de tardor 
que pots utilitzar tot l’any per complementar 
la ludoteca infantil. 

Es tracta d’un bolet simpàtic i atractiu 
pels més petits i petites. A dins, els infants 
disposaran d’una zona de jumping en la 
que podran fer tombarelles i salts.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 5 m

Ample: 5 m 

Alt: 4,5 m

Edat:

   De 2 a 5 anys 
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1. Inflables

Xtrem Park
Combo

1.1. Inflables terrestres 1.1.11. Xtrem Park Combo

Descripció:

A Game Explorers sempre estem innovant 
per oferir el millor als nostres clients.

La novetat per aquest 2020 és un inflable 
que es caracteritza pel seu procés d’innovació 
i reinvenció. Pertany a la nova era d’ inflables 
compactes i interactius, ja que els participants 
poden gaudir de 4 estacions:

- Zona de jumping
- Zona d’encistellament
- Zona d’equilibris
- Zona interactiva

A més, incorpora un sistema de llums 
interactives amb un marcador i un 
cronòmetre que millora encara més 
l’experiència.

Es pot complementar amb:
- Speaker
- DJ
- Altres activitats del catàleg

A més, podràs millorar l’experiència amb el 
Pack Acció.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(3 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 6,6 m

Ample: 9 m 

Alt: 3,4 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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1. Inflables

Xtrem 
Adrenaline 
Run

1.1. Inflables terrestres 1.1.12. Xtrem Adrenaline Run 1/2

Descripció:

És la primera cursa d’obstacles modular 
i totalment personalitzable en funció 
de les teves necessitats. Ideal per a 
tota mena d’actes: festes d’aniversari, 
esdeveniments d’entitats, activitats 
d’incentiu empresarial i team Building, 
festes majors o activitats lúdiques 
recreatives escolars. Apta per a tots 
els públics.

Garanteix hores de diversió, d’emocions 
i alegries compartides, ja que és la cursa 
d’obstacles única entre la seva espècie. 
Us engrescarà i enamorarà superar tots 
els reptes que proposa. Podràs escollir 
i dissenyar la teva cursa d’obstacles 
fins a 140 metres d’aventura sense límits.

Aquí comença una de les teves millors 
experiències, envoltat d’amics i familiars. 
Els 16 reptes estan dissenyats per assolir 
una màxima interacció, moviment, rang 
d’acció i joc. 

Els participants cauen, fan piruetes, 
equilibris extrems i es tornen bojos 
d’emoció a mesura que superen 
cadascun dels reptes escollits.

Es poden dissenyar diferents curses 
d’obstàcles en funció de les 
característiques de l’espai, la quantitat 
de participants i el pressupost disponible.

A més, podràs millorar l’experiència 
amb el Pack Acció.
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1. Inflables 1.1. Inflables terrestres 1.1.12. Xtrem Adrenaline Run 2/2

Mides:

Fins a 140 metres en funció 
de la selecció de reptes.

Edat:

   Per a totes les edats 

Xtrem 
Adrenaline 
Run

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Es farà un estudi de les necessitats 
elèctriques en funció dels reptes 
escollits per crear la vostra cursa 
d’obstacles. En cas de no tenir la 
potència elèctrica necessària es 
pot llogar un generador que no està 
inclòs en la tarifa de preus annexa.

Fàcil accessibilitat amb un camió.
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1. Inflables

Undersea
Combo

1.1. Inflables terrestres 1.1.13. Undersea Combo

Descripció:

Què tenen les profunditats marines 
que les fan tan especials? 

Aprèn jugant a l’Undersea Combo, la tercera 
parada del Capità Explorer on ens portarà 
a descobrir l’interessant i divertit món 
del fons del mar. 

Els infants podran escalar, saltar, 
fer tombarelles i baixar pel tobogan 
per descobrir els límits de l’oceà.

A més, podràs millorar l’experiència 
amb el Pack Pirata.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 5 m

Ample: 5 m 

Alt: 4,5 m

Edat:

   De 2 a 5 anys 
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1. Inflables

Vertigo

1.1. Inflables terrestres 1.1.14. Vertigo

Descripció:

Vertigo és una cursa d’obstacles dissenyada 
pels infants més moguts i mogudes. 

Els nens i les nenes podran posar en pràctica 
les seves habilitats mentre es diverteixen 
superant totes les proves en el menor temps 
possible. Cauran, faran tombarelles, riuran  
i es tornaran bojos d’emoció per tornar  
a repetir cada repte.

Les rialles i la diversió estan garantides  
tant pels participants com pels pares  
i mares que estiguin com espectadors.

Edat:

   De 3 a 8 anys 

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(4,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 12,2 m

Ample: 5,2 m 

Alt: 4,7 m
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1. Inflables 1.1. Inflables terrestres 1.1.15. Baby Cosmic Station

Descripció:

Es tracta d’un nou concepte d’inflable pels 
infants de mesos i fins a tres anys. 

Divertida i segura, Baby Cosmic Station  
vol transportar als més petits i petites a un 
univers galàctic amb l’ajuda dels pares  
i mares, que podran jugar i interactuar  
amb els seus fills i filles al voltant de l’inflable. 
Això fa que sigui ideal per actes d’escoles 
bressol o esdeveniments en família.

Descobriment, joc i estimulació. Una vivència 
única i plena de colors pels més petits i petites 
de la casa!

A més, pots complementar l’experiència  
amb la Ludoteca Sensorial.

Edat:

   De mesos a 3 anys 

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 7,7 m

Ample: 5,2 m 

Alt: 3 mBaby
Cosmic
Station
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1. Inflables

Car
Wash

1.2. Inflables aquàtics 1.2.1. Car Wash

Descripció:

Car Wash és una gran aventura 
aquàtica per a tota la família. 
Es tracta d’un divertidíssim 
lliscador doble de 10 metres 
de llargada  que finalitza 
en una piscina. 

És la millor forma de refrescar-se 
a l’estiu i de passar una estona 
divertida de forma segura. 

A més, pots millorar l’experiència 
amb el Pack Aquàtic.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 10 m

Ample: 9 m 

Alt: 8,3 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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1. Inflables

Dolphin
Splash

1.2. Inflables aquàtics 1.2.2. Dolphin Splash

Descripció:

A Dolphin Splash tota la família pot escalar 
i lliscar pel súper tobogan fins a la piscina 
custodiada per dos dofins molt simpàtics. 

Disposa de dues modalitats segons 
l’època de l’any: piscina d’aigua per 
refrescar-se a l’estiu i piscina de pilotes 
de colors durant tot l’any.

A més, pots millorar l’experiència 
amb el Pack Aquàtic.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 9 m

Ample: 3 m 

Alt: 5,5 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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1. Inflables

Tunnel
Splash
& Pool

1.2. Inflables aquàtics 1.2.3. Tunnel Splash & Pool

Descripció:

Un lliscador amb piscina incorporada. 
Sona perfecte, veritat? 

El nostre inflable Tunnel Splash & Pool mai 
defrauda. En aquesta experiència els infants 
podran agafar velocitat, lliscar i remullar-se 
en la piscina final, la recompensa perfecta 
en un dia de calor. 

A més, ens adaptem a les teves necessitats, 
així que també oferim el Tunnel Splash, 
la modalitat sense piscina.

Pots millorar l’experiència 
amb el Pack Aquàtic.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 11,3 m

Ample: 2,3 m 

Alt: 2,3 m

Edat:

   Per a totes les edats
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1. Inflables

Tunnel
Splash

1.2. Inflables aquàtics 1.2.4. Tunnel Splash

Descripció:

Un túnel per lliscar sense límits 
i refrescar-se a l’estiu. El Tunnel Splash
és un inflable que permet posar a prova 
la creativitat dels nens i les nenes. 

De panxa, d’esquenes, de costat... 
Sigui com sigui, les rialles estan 
assegurades! 

També oferim la modalitat 
amb piscina, el Tunnel Splash & Pool.

A més, pots millorar l’experiència 
amb el Pack Aquàtic.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 10 m

Ample: 2,5 m 

Alt: 2,5 m

Edat:

   Per a totes les edats
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1. Inflables

Single Line
Aquatic 
Slide

1.2. Inflables aquàtics 1.2.5. Single Line Aquatic Slide

Descripció:

Single Line Aquatic Slide és el tobogan aquàtic 
per una jornada refrescant a l’estiu.

Els passos són senzills: els infants pugen 
per l’escala, llisquen pel tobogan a tota 
velocitat i cauen a la piscina. 

A més, aquesta experiència es pot 
complementar amb el Pack Aquàtic 
per una jornada més completa.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(3 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 9 m

Ample: 3,7 m 

Alt: 5,5 m

Edat:

   Per a totes les edats
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1. Inflables

Wet & Dry
Combo

1.2. Inflables aquàtics 1.2.6. Wet & Dry Combo

Descripció:

Wet & Dry Combo és un inflable divertit 
i segur pels més petits. 

Combina una zona seca plena d’obstacles 
per superar, una zona d’escalada en la qual 
els infants podran prendre consciència del 
seu cos i de les seves habilitats, i, finalment, 
un tobogan que els portarà directament a 
una piscina en la qual podran refrescar-se 
sense cap mena de perill.

A més, pots millorar l’experiència 
amb el Pack Aquàtic.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat. 

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 7,6 m

Ample: 4,9 m 

Alt: 4,9 m

Edat:

   De 3 a 5 anys
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1. Inflables

Water
Party

1.2. Inflables aquàtics 1.2.7. Water Party

Descripció:

La Water Party és l’experiència més completa 
de l’estiu. Combina inflables, festa de l’escuma, 
música i animació. Posem a la teva disposició 
l’equip de Game Explorers perquè puguis 
dissenyar la Water Party al teu gust segons 
les persones a les quals va dirigida.

Des d’un inflable i fins a sis, la diversió està 
garantida per a tots els participants sense 
límits d’edat. Tota una experiència gaudir 
dels lliscadors, els tobogans i de les piscines 
refrescants al final del recorregut.

Els inflables aquàtics es complementen 
amb la festa de l’escuma, blanca o de colors, 
dinamitzada per un Explorer que aconseguirà 
crear un ambient únic i inoblidable jugant, 
cantant i ballant. 

Una festa que no deixarà indiferent a ningú, 
on els infants no podran deixar de riure 
mentre construeixen muntanyes d’escuma 
amb els seus amics i amigues.

Necessitats tècniques:

Veure apartat d’Inflables aquàtics.

Veure apartat festa de l’escuma.

Mides:

En funció de la Water Party 
dissenyada.

Edat:

   De 3 a 5 anys 
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2. Esports

XP Real
Sports

2.1. XP Real Sports

Descripció:

Real Sports XP es tracta d’un simulador de xut 
que calcula a temps real la velocitat en km/h.

A més, inclou sensors digitals que accionen 
diversos sons depenent d’on colpeja la pilota. 

Pots complementar l’experiència 
amb el Soccer Arena.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 6,2 m

Ample: 4,2 m 

Alt: 5,2 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Racer 
Track

2.2. Racer  Track

Descripció:

Racer Track és un circuit inflable que ofereix 
múltiples possibilitats de diversió jugant 
amb tota seguretat. 

A l’interior poden circular karts de competició 
amb pedals, balanzbikes, poquet bikes, 
choppers amb sidecar i patinets gegants. 

Pots escollir la modalitat que més s’adapti 
al teu esdeveniment i nosaltres et facilitarem 
tot el material. 

A més, reuneix totes les mesures 
de seguretat per amortir possibles 
col·lisions frontals i laterals 
dels participants.

Pots millorar l’experiència 
amb el Pack Acció.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5 KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 20 m

Ample: 10 m 

Alt: 3 m

Edat:

   De 3 a 12 anys 
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2. Esports

Soccer
Arena

2.3. Soccer Arena

Descripció:

Es tracta d’un camp tancat per realitzar 
partits de 3x3 de futbol o altres disciplines 
esportives. 

Permet múltiples possibilitats, ja que es poden 
adaptar les mides fins a 15x10 m. Recomanem 
contractar el XP Real Sports per una jornada 
més completa. 

A més, pots complementar l’experiència amb 
els nostres serveis opcionals: 
- Speaker
- Dj
- Pantalla de seguiment gegant
- Il·luminació
- Carpa inflable
- Perímetres inflables com a camps annexos 
- Gespa artificial
- Lliurament de premis
- Berenar i/o esmorzar saludable

Pots millorar l’experiència 
amb el Pack Sports.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Superfície uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Fàcil accés amb camió.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Mides:

Llarg: 15 m

Ample: 10 m 

Alt: 3 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Bubble
Football

2.4. Bubble Football

Descripció:

És una modalitat de futbol diferent i atractiva 
que permet gaudir d’una jornada esportiva 
i recreativa envoltat d’amics i familiars de 
forma segura.

El bubble football és una activitat que permet 
el contacte entre jugadors sense risc de lesions,
ja que els jugadors estan dintre d’una bombolla 
que els protegeix dels cops. És molt important 
que els participants estiguin durant el temps 
que dura l’activitat dintre de la bombolla. 

L’objectiu és marcar gol a la porteria 
contrària, dintre del terreny de joc 
delimitat per a dur a terme l’activitat.

És recomanable portar roba còmoda
i calçat esportiu.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Superfície uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Fàcil accés amb camió.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Activitat
d’aventura

2.5. Activitat d’aventura 1/2

Descripció:

Des de Game Explorers us proposem 
una jornada d’aventura inoblidable 
per a tota la família que posa a prova 
les vostres habilitats. L’activitat es pot 
realitzar en un espai urbà o natural, 
sempre que aquest compleixi amb tots 
els requisits específics. L’experiència 
inclou diferents activitats a escollir:

Tirolina. Consisteix d’una politja 
suspesa que llisca des de la part 
superior, punt de sortida, fins al fons 
mitjançant un cable d’acer. Pot tenir 
diferents llargades i alçades en funció 
dels elements que utilitzem per fixar-
la, normalment els arbres són adients 
per aquesta pràctica. El muntatge 
i dinamització de la tirolina està 
supervisada per Explorers llicenciats 
en Educació Física i àmplia experiència 
en la realització d’activitats d’aventura.

Pont de mico. Una activitat d’alçada 
que permet al participant anar d’un 
punt a l’altre fent equilibri per un cable 
d’acer. Col·locarem un altre cable 

d’acer sobre el cap de l’aventurer per 
assegurar que, davant d’un ensurt, pugui 
recuperar la posició sense perill. Pot tenir 
diferents llargades i alçades en funció 
dels elements que utilitzem per fixar-lo.

Tir amb arc. És un esport que consisteix 
en llançar fletxes amb un arc per tal 
d’encertar a la diana, la qual està situada  
a diferents distàncies. És una activitat 
apta per a totes les edats i el material  
que utilitzem és d’iniciació. Els participants 
podran tenir una primera experiència 
amb aquesta disciplina encara 
desconeguda per a moltes persones.

Racer track. Un circuit adaptat pels més 
aventurers! Per la instal·lació del circuit es 
necessita un espai a nivell, preferiblement 
asfaltat, però també es pot fer sobre 
terra. Podem dissenyar un circuit tenint 
en compte les característiques de l’espai 
on es durà a terme l’activitat d’aventura 
o podem instal·lar el Racer Track. 
Ambdues opcions són genials per 
a gaudir d’aquesta activitat. 
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2. Esports

Activitat
d’aventura

2.5. Activitat d’aventura 2/2

Podràs realitzar totes les activitats 
o escollir les més adients a les teves 
necessitats. 

Les activitats d’aventura es poden 
completar amb la pista americana 
Jumbo Course o amb l’inflable 
d’iniciació a l’escalada The Fortress 
o el Xtreme Adrenaline Run entre d’altres.

A més, oferim la possibilitat de contractar 
els següents serveis addicionals:

- Gravació i edició de l’activitat en un 
vídeo que entreguem a l’organitzador 
i que pengem a l’Instagram de Game 
Explorers. 

- Esmorzar i/o berenar saludable.

Edat:

   Per a tota la família
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2. Esports

Carpa 
Inflable

2.6. Carpa Inflable

Descripció:

Es tracta d’una carpa tipus aranya que 
s’adapta a tota classe d’esdeveniments.

Tant si estàs pensant en una jornada 
lúdica, recreativa, esportiva, cultural 
o una presentació de productes, la nostra 
carpa no passarà desapercebuda. 

Ho pots complementar amb el Pack Sports.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(3KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Diàmetre: 8 m

Alt: 3 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Perímetre
Inflable

2.7. Perímetre Inflable

Descripció:

Es tracta d’un perímetre inflable 
d’una superfície de 200 m2 que s’adapta 
a tota classe d’activitats. 

És ideal per esdeveniments lúdics, 
recreatius, esportius, culturals 
o presentacions de producte.

Ho pots complementar 
amb el Pack Sports.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(1,5KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Llarg: 20 m / 15 m

Ample: 10 m 

Alt: 3 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Arc
Inflable

2.8. Arc Inflable

Descripció:

Es tracta d’un arc inflable amb 15 m 
de llindar i 10 m d’alçada que ofereix 
múltiples possibilitats. 

És perfecte com a complement per 
a qualsevol classe d’esdeveniment 
lúdic, recreatiu, esportiu, cultural 
o presentació de producte.

A més, permet personalitzar l’arc 
amb la teva imatge corporativa 
a les columnes i la part frontal 
superior per tal de crear una 
experiència més única i especial.

També ho pots complementar 
amb el Pack Sports.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5KW de potència).

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Mides:

Ample: 15 m 

Alt: 3 m

Edat:

   Per a totes les edats 
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2. Esports

Llits
Elàstics

2.9. Llits Elàstics

Descripció:

Els nostres llits elàstics són perfectes 
per gaudir d’una activitat en família.

A més, ho pots combinar amb el Pack Pirata 
o amb activitats esportives per una 
experiència més completa.

Els nostres llits elàstics permeten 
passar-ho bé en un entorn segur:
- Tres unitats disponibles 
   de 330 cm de diàmetre.
- Homologats per a ús a la via pública.
- Ús individual.
- Els llits estan envoltats per una 
   xarxa de seguretat que evita 
   accidents i caigudes.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Terreny preferiblement 
pavimentat.

Fàcil accessibilitat amb un camió.

Edat:

   De 3 a 8 anys 
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2. Esports

Gladiator

2.10. Gladiator

Descripció:

Gladiator és un repte divertidíssim per  
a totes les edats. Es tracta d’una batalla  
entre dos per practicar l’equilibri i l’audàcia 
entre rialla i rialla. L’objectiu és fer caure  
als oponents de la seva base amb l’única 
ajuda d’una llança de foam.

A més, tots els participants portaran casc  
per passar-ho bé en un entorn segur.

La diversió en família o amics  
està més que assegurada!

Edat:

   Per a totes les edats

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper 
(1,5 KW de potència).

Fàcil accés amb camió.

Mides:

Llarg: 7,5 m

Ample: 8 m 

Alt: 1 m
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3. Festes i Celebracions

Festa de
l’escuma

3.1. Festa de l’escuma

Descripció:

Viu l’espectacle infantil més esperat de l’estiu! 
La festa està dinamitzada per un Explorer 
que realitza jocs lúdics i educatius aptes 
per a totes les edats. 

D’aquesta manera, aconseguim crear 
un ambient festiu, únic i inoblidable. 
Sota el mar d’escuma els infants podran 
saltar, ballar i jugar al ritme de la música. 

A més, l’escuma pot ser blanca o de colors, 
sempre hipoal·lèrgica, i apte per a tota classe 
de pells.

Pots completar l’experiència amb serveis 
opcionals com: 
- Perímetre inflable de 15x10 m.
- Inflables aquàtics.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper. 

Punt d’aigua proper amb suficient 
pressió i cabdal. 

Terreny preferiblement 
pavimentat.

Preferiblement amb escenari.

Edat:

   Per a tota la família 
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3. Festes i Celebracions

Activitats de 
Celebracions

3.2. Activitats de Celebracions 1/2

Descripció:

Omple el teu esdeveniment de somriures 
i bons records amb el nostre ampli 
ventall d’activitats dirigides als infants. 
És ideal per tota classe de celebracions: 
casaments, aniversaris, comunions, 
trobades familiars.

Servei de monitoratge està realitzat 
per Explorers amb el títol de monitor 
de lleure o amb formació en l’àmbit 
de l’educació i amb experiència 
contrastada. No oferim un servei de 
cangur, sinó un servei de monitoratge 
que es caracteritza per l’atenció 
exclusiva que reben els nens 
i nenes i per la gran varietat d’activitats 
que duen a terme amb els infants.

Els Explorers porten diferents baüls 
amb el material que fan servir, en funció 
de les característiques dels infants que 
hi ha a la teva celebració. Com per 
exemple: diferent material recreatiu, 
jocs de gran format, jocs cooperatius, 
material esportiu, activitats creatives.

El servei de monitoratge s’adapta 
especialment a les necessitats 
de cada celebració, des de 3 hores 
de servei. El rati Explorer/infant 
és de 1/10. El preu del servei és 
de 160 € més iva per Explorer.
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Edat:

   Per a infants de 3 a 12 anys 

3. Festes i Celebracions

Activitats de 
Celebracions

3.2. Activitats de Celebracions 2/2

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper. 

Servei de menjador, és un servei 
complementari que consisteix a tenir cura 
dels infants durant l’estona de l’àpat. Durant 
aquesta estona l’Explorer ajuda als infants en 
tot el que necessitin de manera que els pares
i les mares no s’han de preocupar per aquests 
i poden gaudir de la celebració.

Aquest servei té un cost de 35 € més iva 
per Explorer, si no està inclòs en les 3 hores 
de servei de monitoratge.

A més del servei de monitoratge i servei 
de menjador tens a la teva disposició totes 
les activitats presentades en aquest catàleg. 
Demana més informació i preu de packs 
per a celebracions.
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3. Festes i Celebracions

Gimcana
Familiar

3.3. Gimcana Familiar 1/2

Descripció:

La gimcana familiar permet compartir 
moments feliços amb la família i amics a 
través de l’activitat física i el joc en equip. 

Es tracta d’una trobada lúdica i 
recreativa amb l’objectiu de fomentar 
la cooperació amb els companys 
i familiars per aconseguir el repte 
proposat en cadascuna de les 
proves plantejades.

Aquestes proves, des de 5 i fins a 50 
en funció del nombre de participants 
i de l’espai disponible, permeten 
participar fins a 1000 persones alhora. 
Les famílies participen en equips de 10, 
de manera que hi haurà un màxim 
de 100 equips.

Formarem equips amb infants 
i persones adultes de diferents edats, 
de manera que fomentem les noves 
relacions i ampliem les xarxes 
de coneguts. 

D’aquesta manera, la comunicació, 
confiança, escolta activa i l’estratègia 
esdevindran elements clau per poder 
superar a l’altre equip en cadascuna 
de les proves.

Per tal de superar els reptes, hauran 
de participar tots els integrants dels 
equips. Les activitats podran ser 
realitzades en sec o amb aigua, per 
tant serà necessari portar banyador 
o roba de recanvi. 

Photo by Sharon Lukas
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3. Festes i Celebracions

Gimcana
Familiar

3.3. Gimcana Familiar 2/2

Necessitats tècniques:

Punt de llum proper.

Punt d’aigua proper.

Espai per al punt de trobada.

Edat:

   Per a tota la família

Cadascuna de les proves estarà 
supervisada per un Explorer.

Totes les gimcanes inclouen:
- Speaker.
- Punt de trobada amb carpa inflable.
- Equip de so.
- Dinamitzadors de les activitats 
o proves.
- Material per a realitzar totes 
les activitats.
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3. Festes i Celebracions

Carnival
Games

3.4. Carnival Games 1/2

Descripció:

Carnival Games són vuit jocs de fira inflables. 
És ideal per esdeveniments de carrer, jornada 
de portes obertes, activitats escolars i festes 
majors. Els jocs són:

- Basketball Fun, has d’encistellar més pilotes 
de mini basquet que el teu adversari.
- Break the semaphore, l’objectiu és llançar 
unes pilotes al semàfor i que aquestes
es quedin enganxades en cadascun 
dels colors d’aquest.
- Tic – tac – toe, el famós i conegut 3 en ratlla.
- On point, disposes de 8 cercles i l’objectiu 
és que posis com a mínim un cada llapis.
- Crazy ball, llença les boles i aconsegueix 
la màxima puntuació.
- Circles, ets capaç d’aconseguir 100 punts 
als cercles bojos?
- Gravity zero, les pilotes estan flotant, 
l’objectiu fer caure quantes més pilotes millor 
en el menor temps possible.
- Sapo, és el moment d’encistellar la pilota 
i aconseguir com més punts millor.
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3. Festes i Celebracions

Carnival
Games

3.4. Carnival Games 2/2

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper
(3KW de potència).

Mides:

Llarg: 1 m

Ample: 1 m 

Alt: 2 m

Edat:

   Per a tota la familía 

Amb aquests jocs la diversió està 
garantida. Posa a prova la teva punteria, 
habilitats i aprèn a concentrar-te traient 
el millor de tu en cada joc.

Una forma divertida de passar temps 
en família a l’aire lliure mentre es fomenten 
valors com el treball en equip i l’autosuperació.

També ho pots complementar 
amb el Pack Acció.
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4. Tallers

Taller de
Maquillatge

4.1. Taller de Maquillatje 1/2

Descripció:

Taller de maquillatge per a tota la família 
amb temàtica lliure o personalitzada segons 
el teu esdeveniment. Els infants podran ser 
el personatge que desitgin durant un dia 
gràcies als dissenys facials únics i originals 
dels nostres maquilladors i maquilladores. 

Sempre utilitzem productes hipoal·lèrgics, 
amb base d’aigua de bona qualitat, i fàcils 
de rentar. Pots escollir la modalitat que millor 
s’adapti al teu esdeveniment:

- Caracterització facial amb maquillatge 
complet. Cada maquilladora caracteritza 
a unes 10 persones per hora.
- Caracterització exprés. Cada maquilladora 
caracteritza a unes 20 persones cada hora.
- Caracterització de zombis. S’utilitza 
maquillatge amb relleu.

Photo by Sharon McCutcheon
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4. Tallers

Taller de
Maquillatge

4.1. Taller de Maquillatje 2/2

En tots els casos, el taller inclou tot 
el material necessari per dur a terme 
l’activitat: estructura decorativa, taula, 
mirall i cadires.

A més, pots contractar els següents 
serveis opcionals:

- Maquillatge que brilla a la nit, adient 
per festes nocturnes.
- Concurs “Explorers and you” on els infants 
hauran de fer fotos de la seva caracterització 
i penjar-la a l’Instagram de Game Explorers.
El guanyador obtindrà una jaqueta softshell 
personalitzada de la nostra empresa.
- Gravació i edició de l’activitat en un vídeo 
que entreguem a l’organitzador i que pengem 
al nostre Instagram.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Punt de llum proper.

Edat:

   Per a tota la família
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4. Tallers

Taller de
Bombolles

4.2. Taller de Bombolles

Descripció:

En aquest taller els infants poden 
experimentar i crear bombolles sorprenents 
de diferents mides i formes utilitzant una gran 
varietat de materials. 

L’activitat es duu a terme en un espai 
delimitat per un perímetre inflable de 15x10 
metres o per tanques en cas d’espais reduïts.

A més, pots contractar els següents 
serveis opcionals:

- Concurs “Bubble Explorers” on els pares 
i/o mares hauran d’estar atents als seus
fills i filles, i fer una foto de la bombolla 
més gran que aconsegueixin fer. Després,
l’hauran de penjar a l’Instagram de Game 
Explorers. El guanyador obtindrà una jaqueta 
softshell personalitzada de la nostra empresa.
- Gravació i edició de l’activitat en un vídeo 
que entreguem a l’organitzador i que pengem 
al nostre Instagram.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Punt de llum proper. 

Punt d’aigua proper.

Edat:

   Per a totes les edats 

Photo by Kelly Sikkema
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4. Tallers

Taller 
de Circ

4.3. Taller de Circ

Descripció:

Els nens i les nenes seran artistes de circ 
per un dia amb el nostre taller temàtic. 
La jornada permet que els infants aprenguin 
les bases per l’expressió artística del cos i que 
potenciïn l’autoestima i l’autoconeixement 
en un entorn festiu. 

Els infants desenvolupen habilitats motrius a 
través de:
- Malabars 
- Mocadors
- Maces
- Anelles
- Barrets
- Devil sticks
- Plats xinesos 
- Diàbolo
- Carioques
- Rola bola

Totes aquestes activitats es duen a terme 
amb la supervisió d’un tècnic especialitzat 
en circ que garanteix la seguretat del taller.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques. 

Terreny preferiblement 
pavimentant.

Edat:

   Per a totes les edats 
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4. Tallers

Tallers
Creatius de 
Temporada

4.4. Tallers Creatius de Temporada

Descripció:

Es tracta d’una activitat d’allò més variada 
gràcies al nostre ampli ventall de materials 
i tallers. És ideal per a fires, entitats privades, 
clubs o qualsevol esdeveniment que vulgui 
deixar empremta en els infants.

Oferim diferents tallers segons la temporada:
- Tallers nadalencs
- Tallers de tardor
- Tallers de primavera
-Tallers d’estiu

Tens una idea pel teu esdeveniment? 
Nosaltres ens fem càrrec. Els tallers també 
es poden personalitzar segons les teves 
necessitats.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectóniques. 

Punt de llum proper.

Punt d’aigua proper.

Edat:

   Per a tota la família 

Photo by Rosemary Ketchum
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5. Espais Creatius

Hort
Urbà

5.1. Hort Urbá

Descripció:

Es tracta d’un taller familiar per conscienciar 
als més petits i petites sobre el medi ambient i 
la sostenibilitat d’una forma divertida.

L’activitat consisteix a plantar esqueixos i 
inclou tot el material necessari: estructures 
de fusta per plantar, sorra, adob, esqueixos 
i testos individuals per tal que els infants 
s’emportin la planta a casa per cuidar-la.

A més, podràs contractar els següents serveis 
addicionals per una experiència més integral:

- Concurs “de l’esqueix a la planta”. 
Els infants hauran de fer fotos de l’evolució
del seu esqueix i penjar-les amb els pares i 
mares a l’Instagram de Game Explorers.
- Gravació i edició de l’activitat en un vídeo 
que entreguem a l’organitzador i que pengem 
al nostre Instagram.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Punt de llum proper.

Punt d’aigua proper.

Edat:

   Per a tota la família 

Photo by Kelly Sikkema
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5. Espais Creatius

Llenç
Creatiu

5.2. Llenç Creatiu

Descripció:

Es tracta d’un taller pensat perquè els petits 
artistes de la família deixin anar la seva 
imaginació en un ambient relaxat que 
promou la creativitat. 

El nostre conta contes explica una història 
que els nens i les nenes hauran d’anar 
plasmant al seu llenç. En finalitzar l’activitat, 
cada infant tindrà una obra original amb 
les seves idees.

El taller inclou tot el material necessari: 
estructura decorativa, llenços, trípode 
i equip de so.

A més, de forma opcional els participants 
poden concursar al nostre programa 
“Explorers Creatius”, on hauran de fer fotos 
de la seva obra i penjar-les a l’Instagram 
de Game Explorers. 

El premi és una jaqueta softshell 
de Game Explorers personalitzada.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectóniques.

Punt de llum proper.

Edat:

   Per a tota la família 
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6. Espais Interactius

Zona
Interactiva

6.1. Zona Interactiva

Descripció:

Els jocs interactius ofereixen múltiples 
possibilitats d’aprenentatge i fomenten 
el treball en equip per assolir reptes comuns. 

A la nostra Zona Interactiva, els nens i les 
nenes poden gaudir de jocs aptes per a tots 
els públics en el format torneig o joc lliure.

Característiques de la zona interactiva:
- Disponible a espai interior i exterior.
- Des d’1 a 6 televisions de 42”.
- Diferents plataformes de joc: Play Station, 
Nintendo Switch i Nintendo Wii.

A més, pots complementar l’experiència 
amb els nostres serveis addicionals:
- Speaker
- Dj
- Pantalla de seguiment gegant
- Il·luminació
- Carpa inflable
- Lliurament de premis
- Berenar i/o esmorzar saludable

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper en el cas 
de contractar carpa inflable
(3 kw de potència).

Taules i cadires en funció del 
format contractat i la previsió 
de participants.

Mides:

Diàmetre: 8 m

Alt: 3 m

Edat:

   A partir de 6 anys 
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Descripció:

És un espai sensorial, cognitiu i motriu 
pensat perquè els més petits i petites 
de la casa (de 0 a 5 anys) juguin i 
aprenguin amb la seva família i els 
altres nens i nenes. 

Aquesta activitat afavoreix la interacció 
i el coneixement del propi cos, de forma 
que ajuda al desenvolupament físic i 
psicològic dels infants mentre 
ho passen bé.

Cada espai té unes dimensions 
de 8x8 metres i poden funcionar 
de forma individual o conjunta:

- Espai de contes. Aquesta zona 
fomenta la lectura en un entorn ple 
de fantasia. L’espai està format per 5 
tipis que envolten una llibreria plena de 
llibres que es poden agafar de forma 
lliure. Pares, mares i fills i filles es poden 
asseure còmodament als coixins dins 
dels tipis i deixar anar la imaginació.

- Espai de construccions. L’espai està 
format per 5 taules de fusta i material 
amb diferents formes, colors, funcions 
i textures per crear les construccions 
més originals. 

Els nens i nenes poden seguir 
el seu instint i explorar les infinites 
possibilitats que ofereix el material.

- Espai sensorial per a nadons de 0 
a 2 anys. És l’entorn ideal per tal que 
els nadons desenvolupin els patrons 
bàsics. Està dividit en dues zones:

- Zona de psicomotricitat. Consisteix 
en un espai adaptat per evitar 
incidents i cops on el més petits i 
petites poden jugar amb els seus 
familiars en un entorn segur.
- Zona sensorial. Està format per 
vuit plafons sensorials per potenciar 
el sentit del tacte, la vista i l’oïda, 
la coordinació òculo-manual i la 
psicomotricitat fina en un ambient 
interactiu.

7. Espai Infantil

Espai
Sensorial

7.1. Espai sensorial 1/3
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- Espai viari. Es tracta d’un circuit de 
cotxets de diferents formats que els 
infants poden conduir dintre d’un espai 
amb senyals verticals i horitzontals. 
Una primera experiència que apropa als 
nens i nenes a l’educació viària bàsica.

- Espai de cotxets. Consisteix en un circuit 
urbà de 64 m quadrats representat en 
la moqueta que cobreix el terra i sobre la 
que juguen els infants. Aquests poden 
fer circular vehicles de tota classe, 
alhora que poden construir la seva 
ciutat perfecta amb els blocs de fusta 
que tenen a la seva disposició.

- Espai simbòlic. Es tracta d’una 
divertidíssima casa on els més petits 
i petites poden experimentar el joc 
simbòlic i fomentar valors d’una forma 
divertida i amena. La casa integra 
les sales principals: cuina, habitació, 
menjador, sala de jocs i un mercat per 
fer la compra. Cada habitació compta 
amb material propi per viure una 
experiència de joc simbòlic.

- Espai de psicomotricitat fina. 
Aquesta zona està integrada per 5 taules 
amb diferents circuits d’estructures que 
els infants poden manipular per tal 
de portar les peces d’un cantó a l’altre. 
Una forma lliure de treballar les habilitats 
bàsiques motrius dels més petits i 
petites.

- Espai jocs educatius. Aquest espai 
integra múltiples jocs educatius i molt 
divertits per tal que els nens i nenes 
juguin. 
L’entorn està dividit en 5 taules 
i prestatges amb el material.

A més, pots contractar els següents 
serveis addicionals: 
- Inflable infantil.
- Conta contes.
- Animació infantil.
- Esmorzar i/o berenar saludable.

7. Espai Infantil

Espai
Sensorial

7.1. Espai sensorial 2/3
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7. Espai Infantil

Espai
Sensorial

7.1. Espai sensorial 3/3

Mides:

Llarg: 8m

Ample: 8 m 

Edat:

   De 0 a 5 anys 

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper.

Terreny preferiblement 
pavimentat.
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7. Espai Infantil

Circuit
Viari

7.2. Circuit Viari

Descripció:

L’activitat educa als més petits i petites  
de la família sobre les normes de seguretat 
viària i trasllada valors de ciutadania en  
un entorn lúdic i engrescador. Els nens  
i les nenes s’hauran de posar en la pell dels 
conductors i dels vianants i conviure dintre 
d’un espai amb senyals respectant les normes”

L’experiència té múltiples possibilitats  
de vehicles: bicicletes, cotxets de rodes  
i, fins i tot, karts amb pedals per als més  
grans de la família. També es pot escollir  
entre dos circuits:
- Circuit inflable. Compta amb un recorregut 
tancat i es pot utilitzar com a element únic 
o complement de l’altre circuit.
- Circuit especialitzat. Compta amb tota 
classe de material per viure una experiència 
real: senyals, girs, carrers i algun policia 
rondant pel mig.

L’experiència està dinamitzada per Explorers 
que ajudaran als més menuts i menudes a 
què aprenguin i s’ho passin d’allò més bé.

Necessitats tècniques:

Espai uniforme.

Sense barreres arquitectòniques.

Punt de llum proper.

Terreny preferiblement 
pavimentat.

Mides:

Llarg: 8 m

Ample: 8 m

Edat:

   Per a tota la família 
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72 7370 71

8. Packs

8.2. Pack Sports

• XP Real Sports

• Soccer Arena

• Carpa Inflable 

• Arc inflable 

• Perímetre Inflable

8.2. Pack Sports

• XP Real Sports

• Soccer Arena

• Carpa Inflable 

• Arc inflable 

• Perímetre Inflable

8.1. Pack Pirata

• Pirate Ship

• Giant Bucaner Land

• Bucaner Land

• Foot Pirate

• Undersea Combo

8.4. Pack Acció

• Xtreme Park Combo

• Xtreme Adrenaline Run

• Racer Track

• Carnival Games

8. Packs
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8. Packs 8.1. Pack Pirata

Descripció:

El Pack Pirata és molt més que un joc. De la mà 
del Capità Explorer, els nens i les nenes hauran
de superar una sèrie de proves per trobar 
el tresor amagat. 

Podran navegar amb el Pirate Ship, conèixer 
la vida pirata de ben a prop amb el Foot Pirate, 
viure aventures marítimes a l’Undersea Combo 
i descobrir les dues parades del Capità Explorer: 
el Giant Bucaner Land  i el Bucaner Land.

Una experiència immersiva al món pirata!

Pack:

- Pirate Ship
- Giant Bucaner Land 
- Bucaner Land
- Foot Pirate
- Undersea Combo

Pack Pirata
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8. Packs 8.2. Pack Sports

Descripció:

El Pack Sports fomenta el treball en equip en 
un entorn divertit i únic.

Els infants podran millorar les seves habilitats 
de xuts en el XP Real Sports i participar en jocs 
d’equip en el Soccer Arena. 

A més, podràs completar l’experiència amb 
les múltiples possibilitats que ofereixen l’Arc, 
el Perímetre i la Carpa Inflable. Els Explorers 
s’encarregaran de dinamitzar la jornada 
per tal que la diversió sigui sempre present.

Un dia d’esports. Un dia totalment diferent!

Pack:

- XP Real Sports
- Soccer Arena
- Arc Inflable
- Perímetre Inflable
- Carpa Inflable

Pack Sports
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8. Packs 8.3. Pack Aquátic

Descripció:

Ha arribat el moment de mullar-se amb 
un dels esdeveniments més divertits 
i refrescants de Game Explorers.

Crea un ambient amb immersions aquàtiques 
amb el Dolphin Splash i el Car Wash, on els 
infants podran escalar i lliscar pel tobogan 
fins a la piscina custodiada pels dofins. 

Continua la festa amb el Tunnel Splash i el 
Tunnel Splash & Pool on els més atrevits i 
atrevides puguin sentir la velocitat al lliscar 
pel túnel. Podran repetir les vegades que 
vulguin! I no deixis que els més petits i petites 
es quedin sense el seu espai amb el Wet & 
Dry Combo. Finalitza la jornada amb la Festa 
de l’escuma, ballant, saltant i jugant amb 
escuma blanca o multicolor.

No és estiu sense el Pack Aquàtic 
de Game Explorers!

Pack:

- Dolphin Splash
- Car Wash
- Tunnel Splash
- Tunnel Splash & Pool
- Single Line Aquatic Slide
- Wet & Dry Combo
- Festa de l’escuma

Pack Aquàtic
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8. Packs 8.4. Pack Acció

Descripció:

El Pack Ació és per aquells qui estiguin 
pensant en crear una experiència intensa 
de principi a fi.

Els participants podran fer carreres amb tot 
tipus de vehicles en el Racer Track, descarregar 
adrenalina amb el divertidíssim Xtreme Park 
Combo i l’Xtreme Adrenaline Run i finalitzar 
amb el Carnival Games, on podran posar 
a prova les seves habilitats amb 8 jocs que 
combinen precisió, punteria, concentració i 
autosuperació.

Una experiència per gaudir en família i que 
despertarà tota mena d’emocions!

Pack:

- Racer Track
- Carnival House
- Xtreme Park Combo
- Xtreme Adrenaline Run

Pack Acció
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Contacte

info@gameexplorers.cat
610 250 675

Ara que ja saps qui som, 
et pots posar en contacte amb nosaltres 
per qualsevol dels següents canals:

@gameexplorers.cat
gameexplorers.cat 

També pots saber més de nosaltres si ens 
segueixes a les nostres xarxes socials i visites 
la nostra web.

C/ Can Draper, 3 
08470, Sant Celoni Barcelona T’estem esperant!


