
ESDEVENIMENTS
SOLIDARIS

ALGUNES IDEES PER A EMPRESES DE NASSOS



Heu pensat en col·laborar amb un esdeveniment
a la vostra empresa? Us proposem algunes
activitats solidàries que des de Pallassos Sense
Fronteres podem oferir i que compten amb anys
d'experiència:

 
Col·laborant amb PSF, no només estareu 

 beneficiant als empleats de la vostra empresa,
sinó que amb la vostra aportació estareu
contribuint a millorar l'estat emocional

d'infants en risc d'exclusió social.
 
 
 

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS

TEAM BUILDING

FESTA A L'EMPRESA

VISITA SORPRESA 

ESPECTACLE SOLIDARI

GALA SOLIDÀRIA



T'oferim una jornada plena de sorpreses, molt
divertida i amena en què els participants entendran
i viuran la realitat de Pallassos Sense Fronteres. Un
team building d'allò més original!

Per equips, realitzaran un  conjunt de proves
relacionades amb Pallassos Sense Fronteres..
Gràcies a l'experiència dels nostres artistes
professionals, els empleats aprendran a treure el
pallasso que tots portem dins i descobriran els
secrets més ocults del món del circ.  

Treball en equip

Valors
a treballar

Cooperació

Implicació social

TEAM BUILDING
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Pallassos Sense Fronteres no s'encarrega

de realitzar la logística, ni el transport.



Activitat valorada en 5.000€

FORMAT

Taller de
clown

Taller de
malabars Circuit

habilitat

Taller de
màgia

TEAM BUILDING

.

Els participants es dividiran per equips i realitzaran les
següents activitats per rotació:

A l'inici es projectarà un vídeo motivacional
per a que els participants coneguin la missió
de PSF i entrin en situació. 

Totes les activitats combinen perfectament
enginy, acció i  bon humor. Els participants
hauran d'aplicar la seva habilitat i perícia per
resoldre els desafiaments treballant de manera
conjunta i coordinada.

1 h 30 m



ELS TALLERS

+

Taller de
clown

Taller de
malabars

Circuit
habiltat

Taller de
màgia

TRACA
FINAL!

TEAM BUILDING

Al taller de clown els jocs estaran dirigits a
enfortir la relació entre els participants i
explorar altres tipus de lideratge mitjançant la
comicitat, la diversió i la complicitat. 

Un taller de varietats de circ que inclouen
malabars, acrobàcies i altres habilitats que es
resoldran en equip. 

Els participants hauran de demostrar la capacitat per
treballar en equip, la seva habilitat i rapidesa
per superar un circuit amb proves relacionades amb
el món del circ.

Un taller de trucs de màgia realitzat per
professionals en què s'oferiran recursos divertits i
sorprenents. 

Al final del dia es farà un còmput global
dels punts que cada equip hagi aconseguit i
es premiarà el guanyador.

La traca final serà el moment en què els
participants descobreixin el donatiu que
l'empresa farà a PSF quan un
representant de l'equip guanyador o
directiu de l'empresa faci entrega d'un xec
gegant a un representant de l'associació.  



GRAN ESPECTACLE

 ENTREGA DEL DONATIU+
AGRAÏMENTS

ANIMACIÓ I
ACTIVITATS DIVERSES

Celebra el Nadal, un aniversari o qualsevol altra data que
sigui important per a la vostra empresa. En aquesta
activitats, els nens i nenes, fills dels empleats, podran
participar activament. Una programació aproximada podria
ser: 

Globoflèxia, pinta-
cares, tallers, etc.

Clown, circ, màgia
per a tots els

públics!

Ens adaptem a
les vostres
peticions

FESTA A L'EMPRESA

Activitat valorada en 5.000€

1 h 30 m.
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Què passaria si un grup de pallassos aterrés per
sorpresa a la vostra empresa? 

La idea principal és sorprendre als empleats, oferir-los una
estona divertida, interactuar amb ells i repartir un nas de
pallasso a cadascú. Al final s'explicarà que l'empresa ha
col·laborat amb PSF i explicarem breument la nostra tasca
i els nostres projectes on podrem destinar la recaptació. 
 

Bon dia i bonhora!
Venim a fer una

auditoria de bon
rotllo i bon humor!

Així va ser la nostra visita a l'empresa
PLUSCONTACTO 

VISITA SORPRESA

Activitat valorada en 2.500€

A partir d'1 hora

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS

https://youtu.be/ocCwh2X5i7w


ESPECTACLE SOLIDARI 

Activitat valorada en 2.500€

En un espai facilitat per l'empresa (sala d'actes, auditori,
teatre, terrassa...) faríem un espectacle molt variat amb
números de clown, circ i màgia. Seria una mostra del
que portem al terreny per oferir suport emocional i
psicològic a la infància refugiada, afectada per conflictes
bèl·lics, catàstrofes naturals i altres situacions de
vulnerabilitat.

50 min. 
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Voleu organitzar una Gala per a la vostra
empresa? Nosaltres ens encarreguem de tot!

Us proposem un esdeveniment complet de divertides i
sorprenents actuacions de grans artistes col·laboradors
(clown, malabars, acrobàcies i màgia), amb un presentador o
speaker que s'encarregarà de dinamitzar l'esdeveniment i
enllaçar cada show; amb animacions i activitats prèvies.

GALA SOLIDÀRIA

Podem personalitzar la gala 

segons les indicacions de l'empresa.

empresa.
 

Només haurà de reservar l'espai en què es
realitzi l'activitat: parc, plaça, pavelló,
auditori...

Ens encarregarem de tota la producció:
muntatge, coordinació de producció, artistes
per a l'espectacle, artistes per a les
animacions, talleristes, animadors de
maquillatges i jocs, regidories, tècniques de
so...

L'EMPRESA

PSF
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PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ

GALA SOLIDÀRIA

ESPECTACLE CENTRAL 

ANIMACIÓ DE
BENVINGUDA 8 STANDS

D'ACTIVITATS
I TALLERS DE CIRC

ANIMACIÓ DE
COMIAT

Activitat valorada a partir de 7.000€

A partir de 2 h. 



CONTACTE EN EL MÓN VIRTUAL ESTEM A

Gema Botija Moreno 

Responsable de Captació de Fons PSF 

dpsfm@clowns.org

615 15 96 16 / 91 522 01 77 

C/Montera núm. 32 5º 9ª, 28013, Madrid
clowns.org

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://www.youtube.com/payasossinfronteras
http://blogclowns.blogspot.com/
https://www.clowns.org/

