


“Viu la Màgia del Nadal 
amb Plus Arts”

“Viu la Màgia del Nadal 
amb Plus Arts”

El nadal és un dels moments més màgics de l’any. 
Vestim els carrers amb llums i colors i el sentiment 

d’alegria corre entre nosaltres. 
És el moment de comprar regals per als més estimats, 

de passejar per places i carrers, 
i de gaudir de totes les programacions nadalenques 

dissenyades per entitats, Ajuntaments 
i Associacions de Comerciants. 

Des de Plus Arts estem contents de poder-vos presentar 
totes les activitats infantils i familiars que hem preparat per a viure 

el nadal amb la màxima intensitat.

El nostre principal objectiu és aportar la cultura, 
el lleure i la diversió a tots els racons de Catalunya, 

i que millor que fer-ho amb activitats de nadal originals 
i d’allò més engrescadores.

Fires de Nadal, Parcs de Nadal, programacions per 
a centres comercials i associacions de comerç...

Estem disposats a oferir-vos les millors animacions 
nadalenques per a les vostres festes!



La Màgia del Nadal La Màgia del Nadal 
A principis de desembre és el moment de donar la benvinguda al 
Nadal, i un acte emblemàtic que no deixa a ningú indiferent és 
l’esperada Encesa de Llums! 

Us proposem realitzar una gran encesa de llums màgica, per a fer 
reviure la màgia del nadal, que en pocs dies arribarà. 
“La Màgia del Nadal” és un espectacle ple de llums i color, 
on la màgia farà creuar fronteres a petits i grans. 
Un espectacle realitzat de la mà d’un gran professional del món 
de l’il·lusionisme, en Magic Sergio!
 
A més a més, l’espectacle de 
“La Màgia del Nadal” acabarà 
amb un número de màgia 
espectacular, on en Magic Sergio 
i acompanyat de tots els ciutadans 
i ciutadanes i les seves varetes 
de llum, encendran les 
llums del poble o centre 
comercial, d’una 
manera màgica 
i molt especial. 

1.
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Caga Tió GegantCaga Tió Gegant
CAGA TIÓ GEGANT

Dos pastorets de Plus Arts acompanyaran la vetllada amb el Caga 
Tió per tal de poder-lo fer cagar. Però per això caldrà que els nens 
i nenes ens ajudin a picar i cantar ben alt per a què ens porti 
bonics regals!

2.

ESPECTACLE  D’ANIMACIÓ MUSICAL 
AMB EL CAGA TIÓ GEGANT!

El Caga Tió Gegant arriba acompanyat d’un gran espectacle
d’animació musical, on dos artistes professionals tocaran diferents 

instruments per a fer cantar i ballar a tota la família. 
Un espectacle nadalenc on el caga tió serà el protagonista. 

Es faran 45 minuts d’espectacle, i seguidament, 
es realitzarà la cagada del tió amb ajuda dels pastorets.
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Personatges de NadalPersonatges de Nadal
Els personatges tradicionals del nadal cal fer-los sentir vius. 
Per aquest motiu us oferim experiències increïbles per a gaudir al 
costat dels personatges nadalencs més esperats per als nens i nenes. 
Per nadal, tots els somnis es faran realitat. 

El Pare Noel serà esperat per tots els nens i nenes. 
Un autèntic personatge nadalenc que vestirà amb la seva 
roba i tots els complements per a poder complir amb les 
expectatives de cada client. La màxima intenció serà fer 
reviure als infants el somnis i els desitjos que ens prepar-
en les festes de nadal. 

El caganer és un personatge emblemàtic, 
una figureta del pessebre tradicional a Catalunya. 
Us oferim un espectacle fixe o itinerant on el caganer es 
convertirà en un personatge viu que explicarà la seva 
historia i farà viure mil aventures a tota la família. 
L’espectacle del caganer per a la vostra festa de nadal. 

Els elfs del Nadal són personatges fantàstics, que 
surten al carrer per a repartir il·lusió entre els més 
petits. Es tracta de personatges itinerants que 
realitzen animació de nadal, regalant globus als nens 
i nenes i pintant-los el trèvol de la sort. Són 
personatges que faran més amena l’espera al nadal. 3.
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Carter ReialCarter Reial Els Reis Mags d’Orient
Els Carters Reials són els ajudants dels Reis Mags. Són 
una figura molt important, ja que se’n carreguen de 
recollir totes les cartes dels nens i nenes per a 
entregar-les als Reis Mags d’Orient. 

Els Reis Mags d’Orient estan al vostre servei per a qualsevol festa 
infantil o esdeveniment de nadal. El Rei Melchor, Gaspar i Baltasar 
visitaran als nens per a fer-los viure el nadal amb les emocions 
a flor de pell. 

El Carter Reial més espectacular ha 
arribat amb el seu tricicle màgic ideal 
per a oferir un servei itinerant de 
recollida de cartes. El patge reial es 
convertirà en una figura molt esperada, 
i anirà guardant les cartes dels nens i 
nenes en el seu bagul màgic, alhora que 
els reparteix caramels i merchandising. 

El Patge Reial itinerant o Carter 
Reial, anirà caminant per a passejar 
i trobar-se amb tots aquells nens i 
nenes que vulguin entregar la seva 
carta a Ses Majestats els Reis 
d’Orient. El Carter Reial es 
presentarà com l’ajudant 
dels Reis Mags. Dins d’una haima ben 

decorada hi haurà el 
carter reial assegut en el 
seu trono. Una ambientació 
màgica de nadal per a oferir d’exterior o 
a l’interior de centres comercials. 
El patge reial amb haima recollirà totes 
les cartes que els nens hauran preparat amb 
il·lusió per als Reis Mags. 

4.

CARTER REIAL AMB HAIMACARTER REIAL AMB TRICICLE

CARTER REIAL ITINERANT

Els Reis Mags d’Orient
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Activitats de NadalActivitats de Nadal

5.

Sabem per experiència que oferir activitats complementaries als carrers i comerços és garantia d’èxit. 
Les activitats infantils i familiars, els tallers, els inflables i espectacles són la oferta ideal per als més menuts. 

És per això que els nostres serveis de nadal són genials per a gaudir-los amb tota la família. 

El Tricicle Màgic estarà dinamitzat per un Mag 
Professional, que realitzarà la màgia més sorprenent 

per a deixar a tothom bocabadat. Un espectacle 
de màgia itinerant de nadal per ambientar carrers, 

comerços, fires de nadal, i molt més. 
Un tricicle amb música incorporada per a 

fer-lo del tot atractiu i molt visual. 

La Caricaturista realitzarà boniques caricatures 
ambientades de nadal, per a oferir un toc especial i 
diferent, i que tots els convidats puguin endur-se la 

seva caricaturista com a record de la festa 
nadalenca. Un record que perdurarà en el temps 

i amb el qual tots podran recordar l’esdeveniment 
nadalenc des de casa seva. 

EL TRICICLE MÀGIC
DEL NADAL

CARICATURISTA 
DE NADAL
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Activitats Infantils i FamiliarsActivitats Infantils i Familiars
El trenet de Nadal

Arenart

El tren infantil està pensat per instal·lar tan 
d’interior com d’exterior. És ideal per a centres 
comercials, fires de nadal, o qualsevol tipus 
de festa infantil i familiar. 
Amb l’activitat del trenet infantil de nadal, 
tots els nens i nenes podran pujar al tren elèctric 
a vies, per a gaudir d’aquesta bonica atracció. 
Una activitat nadalenca ambientada 
fins l’últim detall. 

L’activitat Arenart arriba amb les plantilles i dibuixos de 
Nadal. Tots els participants podran pintar dibuixos de 

nadal amb sorres de colors, aconseguint un perfecte 
acabat en totes les seves postals. Es tracta d’una activitat 

original, atractiva i d’allò més especial 
per a les festes de nadal. 
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Maquillatge de Fantasia de Nadal

Cuina del Nadal

El maquillatge de fantasia és una de les activitats infantils 
que més agrada als nens i nenes. Maquillar-se i convertir-se 
per un dia en autèntics protagonistes, és una de les 
activitats infantils més exitoses.

Per nadal us oferim el maquillatge de fantasia nadalenc, 
un taller infantil de maquillatge realitzat per maquilladores 
professionals que pintaran la cara dels nens i nenes 
per a l’ocasió. 

El taller de cuina de nadal és una activitat infantil pensada 
especialment per als nens i nenes amb ganes d’aprendre, 

provar i endur-se un bon tastet de nadal. 

Els infants i les seves famílies podran entrar dins 
l’estructura de la cuina de Plus Arts i elaborar l’activitat 

que el client desitgi: una piruleta de xocolata, unes galetes 
de nadal, unes magdalenes nadalenques, o bé, optar per 

una activitat de cuina de nadal saludable.

6.7.



Tallers Infantils
de Nadal

Tallers Infantils 
de Nadal

Els tallers de Plus Arts destaquen per la seva estètica i muntatge. 
Cada activitat anirà acompanyada d’una carpa amb decoració nadalenca. 

El preu dels tallers varien segons l’activitat i el nombre d’hores 
o nombre de persones al que anirà dirigit. 

Podeu demanar-nos pressupost sense compromís. 

Les manualitats estan pensades per a un públic familiar, 
infants i adults podran gaudir dels tallers de nadal. 



Calendari d ´Advent 
Durant el mes de desembre els nens i nenes esperen 
amb il·lusió l’arribada del nadal. I que millor que 
comptar els dies que falten amb el Calendari 
d’Advent. Una activitat manual on els infants 
construiran un calendari nadalenc ben senzill i del tot 
original. 

Taller de Postals de Nadal
Regalar postals de nadal és molt típic a totes les cases, 
i no hi haurà res millor que regalar una postal de nadal, 
original, diferent i elaborada per un mateix. Els nens i 
nenes podran desitjar les festes de nadal a les persones 
més estimades. 

Taller d ‘Arbre Dolç de Nadal
Per a les persones més llamineres tenim el taller de l’arbre 
dolç de nadal, elaborat amb diferents materials 
comestibles d’allò més bons. Un taller de nadal que al 
acabar podran degustar o regalar. De ben segur que 
els encantarà! 

Taller del Caga Tió  
Construcció d’un dels personatges més tradicionals 
i més estimats de la nostra cultura: el Caga Tió.
El fabricaran amb fang, pals de fusta, i el taparan
amb una manteta! És una bonica manera de no 
perdre la tradició.

Taller de Pinces Nadalenques
Una manualitat de nadal diferent, original i poc 
tradicional. Es tracta d’unes pinces de nadal que 
simulen personatges nadalencs, i els nens i nenes els 
podran utilitzar per jugar com a titelles i per 
aguantar les seves notes. 

Taller d’Ornaments per l ’Arbre de Nadal
Decorar l’arbre de nadal és una activitat significativa i 
divertida per als infants, és per això que us proposem 
fabricar ornaments d’allò més bonics per a què tots els 
nens i nenes puguin guarnir els arbres durant les festes de 
nadal. 9.



Taller de Pessebre 3d
Un pessebre en volum serà la manualitat proposada 
per a tots els nens i nenes que vulguin fabricar-lo per 
endur-se’l a casa seva. Un taller de nadal per guardar 
les tradicions i fer arribar la cultura a tots els infants.  

Taller de Fanalets de Reis
L’activitat infantil del taller de fanalets de reis mai pot 
faltar en les festes de nadal. Els nens construiran el seu 
fanalet de nadal per a il·luminar i rebre als Reis Mags 
d’Orient. Un taller de fanalets genial per abans de la 
cavalcada. 

Taller de Corones de Reis
Els Reis Mags d’Orient són tres personatges molt 
esperats, i que millor que poder-se disfressar amb el 
complement de la corona dels reis d’orient per a fer 
l’espera més amena. De ben segur que als reis els 
agradarà veure a tots els nens amb corones. 

Taller de Mosaics Nadalencs
Us convidem a gaudir de l’art del trencadís, 
elaborant una manualitat infantil de nadal molt 
creativa i original, els mosaics amb dibuixos de 
nadal. Tots els participants podran fabricar el seu 
propi mosaic i endur-se’l de record. 

Taller d ´Embolicar Regals
Per nadal els regals tenen el seu protagonisme, és 
per això que amb el taller d’embolicar regals, nens 
i adults podran empaquetar i dissenyar models 
molt originals per a fer que els seus regals 
siguin súper atractius. 

Taller de Porta Espelmes de Nadal
Per decorar cada racó de la casa aquest nadal, us 
proposem el taller de porta espelmes. Els personatges 
nadalencs, acompanyaran l’espelma que il·luminarà 
les cases durant aquestes festes de nadal. 9.

I molts 

més tallers 

de nadal!



Animació per al ComerçAnimació per al Comerç
Les programacions d’activitats infantils i familiars són ideals per animar la vida 

comercial, fent partícips als clients per a què puguin gaudir al costat de les vostres 
botigues. Ja sigui amb un espectacle, una animació itinerant, les activitats o tallers de 

nadal, qualsevol opció serà ideal per a fidelitzar els clients i donar-los 
la oportunitat de comprar.

Les activitats es converteixen en un valor afegit a les principals zones comercials, 
afavorint la captació d’un major nombre de clients, i al mateix temps, complint un dels 
màxims objectius pels comerciants: l’increment de les ventes durant les dates de nadal. 
Vincular oci i compra és la millor solució per afavorir l’afluència de la clientela, ja que 

l’animació i les activitats infantils i familiars són genials per a què els nens i nenes 
puguin jugar i els pares i mares comprar. 

10.

Fires de Nadal

Centres Comercials

Associacions de Comerciants 



Parcs de NadalParcs de Nadal
Les vacances de nadal són ideals per a viure bons moments en família, 
i que millor que gaudir dels Parcs de Nadal amb activitats infantils 
i familiars.
 
Des de Plus Arts ens encarreguem de muntar Parcs de Nadal Infantils 
i Juvenils de manera integral, amb activitats i propostes molt 
variades per a què hi puguin jugar nens i nenes de totes les edats. 

La intenció principal és garantir la inclusió, fent possible la 
participació de tots els visitants. 

Jocs gegants, ludoteca infantil, inflables per saltar, 
atraccions mecàniques, tallers de manualitats i el pinta cares, 
són algunes de les activitats que mai no hi poden faltar. 
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