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ANIMACIÓNS DIVERTIDAS
PORQUE . . .
Todas as animacións son importantes para nós,
polo que cada unha delas contará con monitores/
as cualificados, encargados do gozo e coidado dos
máis pequenos, traballando co mellor material para
ofrecer sempre a mellor calidade do servizo. De
esta maneira, sabemos cómo lograr realizar unha
animación con éxito e calidade, adaptándonos ao
gusto de todos e todas as participantes, gozando
así dun día especial.
Somos especialistas en animar calquera evento
infantil, desde primeiras comunións, aniversarios,
festas en pobos, colexios, etc. Sempre adaptando as
animacións e polo tanto as actividades, ao entorno
e a idade dos/as participantes.
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¿QUÉ OFRECEMOS NAS NOSAS
ANIMACIÓNS?
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

MAQUILLAXE
DE FANTASÍA

TEMÁTICA
MULTIDEPORTE

TALLERES
ARTÍSTICOS

TEMÁTICA
OLIMPIÁDAS

GRAN PRIX

GLOBOFLEXIA

CIRCUITO
DE CARS

XOGOS
TRADICIONAIS

JUST DANCE

XOGOS
COOPERATIVOS

FESTA DA
ESCUMA

MAXIA

ANIMACIÓN
PIRATA

FESTA CON
HINCHABLES

FESTA DA
AUGA
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Trátanse de diferentes actividades creadas para o gozo de
nenos/as onde o deporte é a base dos xogos, os cales son
variados e adaptados a cada un/unha das participantes.
Promóvese a participación e a competencia de unha
maneira saudable, onde o xogo deportivo e a diversión é
unha das principais funcións desta tipoloxía de actividades.
Carreiras de sacos
O ovo e a culler
Xogos con pelota
O chito
A corda
Zancos
O paracaidas
Xogos con aros
Tiro con prato
Xogos con globos
de auga
Gymkhanas
deportivas
Carreiras de
obstáculos
Deportes
colectivos
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MAQUILLAXE DE FANTASÍA
A realización deste tipo de maquillaxe fai que por un día cada
quen se converta no seu personaxe de animación preferido,
nun animal ou mesmo en calquera símbolo da natureza.
Un dos momentos máis divertidos para os nenos/as é ese,
onde as animadoras/es lles preguntan se queren pintarse
a cara do que a eles/as lle apetece. Actividade onde
destaca a creatividade e a personalidade de cada un dos/as
participantes.
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GLOBOFLEXIA
A realización deste tipo de maquillaxe fai que por un día cada
quen se converta no seu personaxe de animación preferido,
nun animal ou mesmo en calquera símbolo da natureza.
Un dos momentos máis divertidos para os nenos/as é ese,
onde as animadoras/es lles preguntan se queren pintarse a
cara do que a eles/as lle apetece. Actividade onde destaca
a creatividade e a personalidade de cada un dos/as
participantes.
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JUST DANCE
Mediante todo tipo de dispositivos, ordenadores, pantallas,
alta voces, micrófonos, crearáse o Just dance, una das
modalidades de baile ao que se lle pode incluír cante, para
que os nenos/as disfruten ao ritmo da música. Sempre con
temas musicais actuais, pero sempre adaptados as idades
dos e das participantes.
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TEMÁTICA MULTIDEPORTE
Coa temática multideporte, traballarase de maneira lúdicadeportiva diferentes deportes de actualidade, tales como
fútbol, baloncesto, volleyball e balonman. De esta maneira
os nenos/as disfrutarán mediante o exercicio físico,
aprendendo as normas do xogo, a importancia do xogo en
equipo, desenrolando o gozo polo exercicio e o movemento.
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TEMÁTICA OLIMPIÁDAS
Esta temática ambientada nas olympiadas trata de ir
superando por equipos diferentes probas deportivas, con
obstáculos e xogos. A competición tratará de chegar a meta
o máis rápido posible ou por tempos realizando as variadas
actividades(carreira de sacos, carreira de culler, carreira por
relevos, salto de aros, etc.)
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TALLERES ARTÍSTICOS
Os talleres artísticos compóñense de diferentes actividades
para desenrolar a creatividade dos e das nenas participantes.
Mediante diversos materiais disfrutarán e crearán coas súas
propias mans manualidades, pulseiras, caretas, pintura
con dedos...diferentes elementos adaptándoos a idade, as
capacidades e o gusto de cada neno/a.

Taller de abalorios
Taller de caretas
Taller de pintura
Taller de manualidades
Taller de modelado
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CIRCUITOS DE CARS
Benvidos/as ao Grand prix para nenos e nenas onde os/
as participantes realizarán carreiras con coches a pedales
ao longo de un circuíto adaptado. Poderán simplemente
circular e disfrutar da condución, así como participar en
carreiras de obstáculos, e diversos xogos na pista como
chegar a meta sen ser mollados por un lanzamento de
globos de auga. Unha actividade diferente e divertida para
unha animación ao grande.
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GRAN PRIX
Neste xogo mediante dous equipos de nenos/as, estes
competirán como no tradicional xogo de mans do Grand Prix.
Usando esterillas os participantes terán que abalanzarse
sobre a resposta correcta que se lle formule.
E por outro lado, temos o Gran Prix acuático onde seguindo
o formato orixinal pero sen vaquilla, formaranse dous
equipos que irán superando as probas propostas coa auga
como elemento principal.
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XOGOS TRADICIONAIS
Porque non dar marcha atrás e combinar o xogo actual con
xogos tradicionais e populares. Unha maneira divertida
onde os nenos/as aprenden xogos antigos de unha maneira
especial mediante a man dos nosos animadores/as.
Ver un mundo novo de alternativas onde o importante e
o xogo en equipo e o gozo de todos/as as participantes da
animación.

Xogo da ra
Xogo da chave
A petanca
Os zancos
A rayuela
Salto a comba
A peonza
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XOGOS COOPERATIVOS
Todos os xogos deben promover a cooperación, a axuda e
o xogo en equipo entre os nenos/as, sendo importante para
un bo funcionamento do grupo, e como non pasar un bo
momento facendo actividades conxuntas.
Mediante diferentes xogos cooperativos os e as participantes
deberán contribuír xuntos e dicir coordinarse, para que o
funcionamento dos mesmos sexa o máis divertido posible.

Xogo por relevos
O paracaídas
Xogos cooperativos
con auga
Xogos cooperativos
con frisbee
Tiro de corda
Xogo das sillas
Xogos con pelota e
globos
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FESTA DA AUGA
Coa festa da auga disfrutarase de diferentes xogos
relacionados coa mesma. Por un lado, gymkanas en equipo,
onde os participantes irán completando diversas probas
compostas por: transportar auga mediante esponxas para
rechear os baldes, , a busca das palliñas cos ollos pechados
nas mini piscinas, globos voadores, sombreiros de auga,
pistolas de auga, xogos con mangueiras, paracaídas con
gobos de auga, guerra de esponxas, etc.
Estes xogos veñen acompañados de piscinas inchables e se
no lugar da animación hai unha piscina, aproveitarase ese
recurso, onde se farán bailes e xogos dentro da piscina con
canastas, porterías, pelotas, etc
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FESTA DA ESCUMA
Coa festa da escuma disfrutarás dunha gran sensación que
será difícil de esquecer. Trae o teu traxe de baño e xoga coas
pompas creadas polo cañón de escuma , somérxete nela e
xoga a mollar os teus compañeiros/as.
Poderase incluír escuma de cores, mediante colorantes
especiais a elixir entre diversos tonos, de esta maneira a
festa será do color que elixas.
Esta festa e ideal para pequenas ou grandes animacións,
e porque non, non esquezas consultar a gran gama de
inchables de auga, para rematar esta festa ao grande,
ou combinándoa coa festa da auga e as súas gymkanas
especiais.

16

ANIMACIÓN PIRATA
Recibe a visita de dous auténticos piratas no teu evento.
Trátase dunha animación dunha hora de duración, na que
dous piratas chegados dos lexanos mares, realizarán aos
participantes unha serie de probas para conseguir formar
unha tripulación de élite. Cancións piratas, Taller de parches,
a busca do tesouro, manexo da espada,etc…
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MAXIA
O Gran Mago/a está disposto a deixar atónitos os más
pequenos/as con todos os seus trucos: desaparición, truco
de cartas, os conexos máxicos, a boca chea, etc. Unha hora
de espectáculo onde o arte da maxia e o circo únense con un
so obxectivo: que todos/as os participantes da animación,
queden ca boca aberta de admiración. Inclúe sonorización
en caso necesario e microfonía.
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FESTA CON HINCHABLES
Incluíndo inchables na animación, os cativos/as poderán
escoller entre unha gran variedade de inchables de
diferente temática e tamaño para que o teu evento sexa un
gran éxito. Cada inchable irá acompañado dun monitor/a
que se encargará de organizar os nenos/as e os tempos.
Poderase compaxinar o desfrute do inchable con períodos
de animación con xogos.

HINCHABLES PARA AUGA

HINCHABLES ESPECIAL XOGO
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HINCHABLES TEMÁTICO

HINCHABLES POR TAMAÑO
GRANDES
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MEDIANOS

PEQUENOS
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DECORACIÓN
En canto a decoración en Mais Escola 21, ofrecemos
diversos servizos para que a túa festa destaque e sexa única
como son: a creación de decoracións temáticas, photocall e
mesas doces.
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MÁIS INFO
DESPOIS DE OBSERVAR TODAS AS
ACTIVIDADES OFRECIDAS POR MAIS
ESCOLA XXI PARA QUE OS SEUS EVENTOS,
ANIMACIÓNS SEXAN ÚNICOS, POÑEMOS
A SÚA DISPOSICIÓN O SEGUINTE EMAIL
PARA CONSULTAR PREZOS OU CALQUER
DÚBIDA RESPETO OS SERVICIOS DOS QUE
DISPOÑEMOS.

mais.escola@yahoo.es

B-32423436
Lg. Laxas, nº 42
32530 O Irixo, Ourense
mais.escola@yahoo.es
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