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PROTOCOL COVID-19 

Ens adaptem al nou escenari amb un protocol exigent de prevenció i higiene, estudiat i pensat  
per a garantir la màxima seguretat, seguint amb totes les recomanacions i mesures sanitàries.  
 
     CONTROL D’ESPAIS i AFORAMENT 
 
Les activitats s’organitzaran en recintes i espais degudament delimitats, per tal de garantir el control d’accés  
a les propostes de joc.  
 
Els recintes poden anar a càrrec de Plus Arts,  ja que disposem d’un munt de recintes inflables, tanques i estructures per a 
poder-los realitzar. Es parlarà prèviament amb el client per a trobar la millor solució.  
 
Serà recomanable indicar l’entrada i la sortida, i situar-les en dos espais diferents, per tal d’evitar aglomeracions en aquests 
espais.  
  
Es controlarà l’aforament de l’espai per a garantir poder complir amb les distàncies de seguretat entre convidats.  
  
Els participants gaudiran de les activitats per torns i amb un temps estipulat. Es podrà detallar amb l’organitzador la millor 
solució per tal d’evitar cues i estones d’espera, com per exemple, amb inscripcions, reserva prèvia i tiquets.  
  
     NETEJA DE SUPERFÍCIES I MATERIAL 
 
Es netejaran sovint i de manera contínua les superfícies i material a utilitzar abans i després de la seva utilització.  
Després de cada torn es farà una neteja exhaustiva,  i es repassarà durant el funcionament de l’activitat si és necessari.  
 
     NETEJA PERSONAL 
 
Serà imprescindible entrar a les zones d’activitat amb les mans netes. Per això, s’oferirà gel hidroalcohòlic, o bé, guants.  
 

 
     VALORACIÓ PERSONALITZADA AMB CADA CLIENT 



ACTIVITATS 

BOMBOLLES DE SABÓ 

• El Laboratori del Dr.Bubble 

• Bombolles de Sabó Gegants 

 
Les activitats de Bombolles són una proposta ideal enfront  

la covid-19,  
ja que l’element principal de l’activitat és aigua i sabó. 

 
Els estris amb els que els nens i nenes jugaran són de plàstic, 

fàcils de netejar, i estaran en constant remull i amb sabó.  
 

L’activitat es realitzarà dins d’un recinte delimitat,  
amb control a l’entrada i la sortida.  

 
A l’entrada hi haurà dispensador de gel.  

 
L’activitat es realitzarà per torns, amb un màxim de 10 

persones per torn.  
 

Cada grup tindrà 15minuts per jugar i gaudir. 
 

Després de cada torn es desinfectarà tot el material. 
  



 

Mesures de Seguretat 
 

- Espai delimitat per un recinte. 

- Control d’accés: entrada i sortida.  

- Dispensador de gel a l’entrar.  

- Joc per torns i grups de 15-20minuts. 

- Desinfecció dels jocs després de 
cada torn. 

  - Jocs Gegants amb taulells protegits 
amb metacrilat per a netejar 
fàcilment després de cada ús. 

 

- Mínim 2 Monitors per l’activitat. 

 

Col·leccions de  

Jocs Gegants 

Adaptem les activitats de jocs en família per a 
complir el protocol covid-19. 

 

Animàlia 
My Little Carnival 

Jocs Gegants 



Mini Golf amb 8 Circuits.  
 

A cada circuit hi haurà una família.  
 

Cada família tindrà un pal de golf d’adult i un pal de golf mida nen. 
 

Podran entrar 8 famílies en cada torn. Cada torn tindrà una durada de 25-30 minuts 
per tal que puguin jugar a tots els circuits. 

 

Després de cada torn es desinfectaran els pals de golf utilitzats pels participants.  
No hi haurà intercanvi de material sense desinfectar.  

 

Es garanteix la distància de seguretat entre cada circuit de mini golf, i per tant, s’evita el 
contacte i l’apropament entre famílies. 

 

¡El Mini Golf és una de les activitats més segures, ja que permet complir totes les 
mesures del protocol de seguretat! 

Mini Golf 



Activitat on els convidats 
podran decorar un 
dibuix amb sorra de 
colors.  
 
A cada taula hi haurà 
tots els colors necessaris 
per evitar 
desplaçaments.  
 
Tots els elements que 
necessitaran seran 
individuals i d’un sol ús. 
 
L’activitat es realitzarà 
en un recinte tancat.  
 
Es pot organitzar 
l’activitat per grups i 
torns.  
 
Activitat recomanada a 
partir de 6 anys.  
 
Cada infant anirà 
acompanyat d’un adult. 
 

Els convidats podran dibuixar sobre una làmina de color 
negre, on el color anirà apareixent per art de màgia.  
 
A cada taula hi ha lloc per a 4 participants. En tot cas, 
recomanem poder fer l’activitat amb dos participants per a 
respectar les mides de seguretat d’1,5metres entre 
convidats.  
 
Els participants estaran en tot moments asseguts a la 
taula, per tant, tot estarà sota control, i es podran 
mantenir distàncies i evitar aglomeracions.  
 
Tots els elements que necessitaran seran individuals i d’un 
sol ús. 
 
 

 
Al acabar l’activitat es podran endur el seu dibuix 
a casa, de record.  
 
L’activitat es realitzarà dins d’un recinte.  
 
Es pot organitzar l’activitat  
per grups i torns.  
 
 

Creativa 

Arenart 



Taller de mocadors per a pintar i endur-se un 
bon record.  
 
L’activitat es realitzarà en grups de 8 infants, on 
es respectaran les mesures de seguretat 
d’1,5metres entre participants.  
 
L’activitat creativa es realitzarà dins 
d’un espai delimitat, on cada 
participant tindrà el seu lloc 
i el seu tamboret per a  
poder seure i treballar 
còmodament.  
 
 

El taller de tatuatges d’aerografia es pot 
realitzar d’una manera segura, ja que el 
contacte que requereix del tatuador és mínim.  
 
 No caldrà cadira per a què els convidats seguin. Amb tan sols 

tres segons, cada convidat tindrà el seu tatuatge fet!  
 

Imprescindible l’ús de mascareta per aquesta activitat.  
 

Taller de Mocadors 

Tatuatges 
d’Aerografia 

TALLERS CREATIUS 



ESPECTACLES 
Els espectacles garanteixen 

respectar les mesures 
sanitàries en front la covid-19. 
 
- S’aconsella realitzar els 

espectacles a l’aire lliure. 
 

- Situar les cadires per grups 
familiars. 
 

- Distanciament d’1,5metres 
entre grups. 
 

- Control d’accés, a l’entrada 
i a la sortida.  
 

- Es recomana realitzar una 
venta de tiquets online 
anticipada.  

Espectacles infantils i familiars o espectacles per adults,  
molt visuals, participatius, però sense contacte físic entre públic i artista. 

...RECOMANEM: 

• Espectacle de Màgia per a públic infantil i familiar. 
 
• Espectacle de Màgia per Adults. 
 
• Espectacle de Contes i Titelles, grans i visuals. 



ANIMACIÓ ITINERANT 

• Circ de Puces itinerant! 
 

Espectacle itinerant amb el Circ de Puces més bonic del món.  
Passes de 20 minuts recorrent els carrers de la ciutat.  
En petits grups familiars. 

 
• El Tricicle Màgic 
 

Màgia visual sobre un tricicle màgic que recorrerà els carrers del poble o  
Ciutat, amb música i bombolles de sabó que sortiran per art de màgia.  
 

Un mag professional realitzarà diferents parades fent trucs de màgia 
molt visuals per a deixar a tothom bocabadat.  

 
• Elefants lluminosos i domador 

 

Elefants gegants en plataformes mòbils, molt visuals i amb llum, per tal 
d’amenitzar els carrers.  
Inclou un speaker animador, música i sonorització.  
 

- 1 Elefant inflable 
- 2 Elefants inflables 
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