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ESPAI DE JOC I MOVIMENT LLIURE D’ESKORÇA
L'espai de joc d'Eskorça neix amb la idea de proporcionar als infants i les famílies un espai i materials
idonis per al foment del joc lliure, creatiu i espontani.
Per a això proporcionem un espai als petits i les seves famílies perquè puguin jugar lliurement amb
joguines de qualitat, totes fabricades al nostre taller artesà de joguines i estructures de joc de fusta
ecològics, ubicat a la població de Canyamars (El Maresme).
Els materials que oferim estan pensats per al foment del moviment i del joc lliure, sense normes,
sense gènere, sense instruccions, no bèl·lics, amb la idea de potenciar la creativitat i la imaginació
dels nens i nenes.
El dret al joc és fonamental, ja que a través d'aquest els nens i nenes descobreixen el seu entorn i
posen en marxa molts processos de desenvolupament psicològic i maduratiu necessaris per un bon i
sa creixement.
Per altra banda també creiem que els materials desestructurats desperten la imaginació. Quan
menys fa una joguina més fa la ment de l'infant. Oferim doncs materials on els adults també poden
participar acompanyant el joc dels seus fills i filles, des de l'autonomia i el respecte.
El material que oferim és el resultat d'un espai de joc de qualitat ideat per estimular, encuriosir i
divertir els petits i les seves famílies. L'espai és alhora una oportunitat per a que pares i fills puguin
interaccionar, observar-se i passar una bona estona.
L'espai de joc està pensat, sobretot, per a infants de 0 a 6 anys, i consta de diferents espais
diferenciats, no excloent per aquest motiu infant de més edat si es pot garantir el bon funcionament
de l’espai.

ESPAI DE PSICOMOTRICITAT I MOVIMENT LLIURE
Inclou 10 estructures de mobiliari d'inspiració Pikler pensades per al foment del moviment i la
psicomotricitat gruixuda (balancejar, trepar, fer equilibris...).

ESPAI DE JOC LLIURE I SIMBÒLIC
Inclou jocs i joguines desestructurats (sense normes), casetes de nines, granja i animals, pàrking i
rampes, vehicles de diferents mides, material per fer construccions, encaixar, apilar, casetes...
entre d'altres.

ESPAI NADÓ
Aquest espai diferenciat de la resta inclou
material pensat especialment per a la
petita infància, sobretot per a infants de 0
a 1 any. S'hi ofereix material heurístic i
manipulatiu en forma de panera dels
tresors, tres estructures de
psicomotricitat especials per l'etapa del
gateig, i material sensorial per estimular
els sentits.

CONTRACTACIÓ DE L'ESPAI DE JOC
L'espai de joc es pot contractar durant un dia, mig dia o bé a hores convingudes.
També hi ha la opció de contractar l'espai per a fer sessions a llars d'infants,
escoletes, ludoteques o grups familiars.
Eskorça s'encarrega del muntatge i desmuntatge, així com del bon funcionament
d'aquest i del bon ús del material, però no dinamitza ni té cura dels infants. Els
responsables en tot moment de la cura dels infants seran les famílies.
L’espai necessari per el muntatge és d’aproximadament uns 80m2, podent
adaptar-nos tant a espais més amplis com més petits. Preferiblement hauria de ser
sobre herba o asfalt, evitant terres de sorra (però no és condició imprescindible).
Producte

Preu

Espai de joc dia sencer (8h aproximadament)

360€

Espai de joc mig dia (4h aproximadament)

210€

Espai de joc a hores convingudes

60€/hora
*els preus no inclouen IVA

