
COMUNIONS 2019 

PROPOSTA ANIMACIÓ INFANTIL 

“Alegria, gresca, xerinola, sarau, 
disbauxa,...”  

“El que necessitis ho tindràs i de qualitat” 
  



PRESENTACIÓ 

Benvolgudes famílies, 
 
 
Us presentem les diferents propostes de cara a la 
celebració de la primera comunió dels vostres fills/es.  
 
Enguany, us oferim, com a novetat, el nostre servei 
INTEGRAL, on pretenem donar-vos les màximes facilitats 
en l’organització d’aquest important esdeveniment familiar. 
 
Com sempre, des d’Anima’ns treballarem amb la màxima 
professionalitat per oferir-vos un servei a l’alçada de la 
vostra celebració. 
 
 
Departament Animacions i Festes 
Anima’ns Grup 
animacions.festes@animans.cat  
 

mailto:animacions.festes@animans.cat


LES NOSTRES PROPOSTES 
GIMCANA 

Característiques servei 
Durada aproximada 1h 30’ - 
2h  
Edats recomanades: a partir 
de 4 anys. 
 
 

A partir 150€ 
 

PARC PREMIUM 
Activitats 

Manualitat · Inflable Castell · Mini-
Gimcana · 3 Jocs Gegants · 
Dinàmiques de coneixença · 
Minidisco animada 

Característiques servei 

Durada aproximada 2h 30’ 
Edats recomanades: a partir de 2 
anys. 
És obligatori l’ús de mitjons per 
pujar inflable. 
 
 

A partir 235€ 
 

Jan “El Xancles” perd cada dia un 
grumet de la seva “Caravel·la 
Taronja”. Si tot continua així, demà 
li toca desaparèixer amb ell. El 
Capità necessita un grup de grumets 
que vulguin superar les set lleis del 
pirata.         
ALTRES TEMÀTIQUES  
• El Faraó Catalumbus 
• Les olimpíades  
• Smile’ns  
• ... i si vols et creem al teu gust 

Característiques servei 

Durada aproximada 1h 30’ 
Edats recomanades: a partir de 3 
anys. 

A partir 150€ 
 

Espectacle i animació “Els Pirates”. 
El Capità Xancletes i el Pirata Espàrrec han 
perdut la seva tripulació...i estan buscant 
uns nous companys de viatge.  
Faran diferents proves on els nens i nenes 
hauran de demostrar la seva capacitat per a 
ser un nou pirata! 

ANIMACIÓ 

Consulta packs: 
inflable + Patrulla 
Canina, Animació + 
inflable … 



Encara no t’hem convençut? Fem propostes personalitzades com: 
 

Mickey i Minnie · Minion · Frozen · Pallassos · Màgia · Karaoke 
Violetta · Paintball Infantil · Karts de pedals · ... 

ANIMA’NS SCP 
www.animans.cat           691 563 999 / 93 141 47 39         animacions.festes@animans.cat 
 
       www.facebook.com/animans @animans_grup             animans_grup                   
  


