Què és l'Elasticat?
Aquesta cinta elàstica va ser creada a EEUU com a material cooperatiu, per
enfortir les relacions grupals, la cohesió i el gaudi col·lectiu, tot aprenent a
través del joc i desenvolupant la creativitat.
Els infants gaudeixen amb els seus colors ben
vius i la seva elasticitat i sobretot quan se
sincronitza amb cançons i músiques que els
fan seguir la pulsació o el fraseig, coordinar
moviments i reaccionar als diferents estímuls
sonors.
La producció d'aquest material va iniciar-se el
2016 a través de la mestra Violant Olivares i
la cosidora Isabel Gómez, una mare de
l'escola veïna del barri de Sant Cosme (El Prat
de Llobregat). L'empresa Harmony Games
SLU, creadora de recursos pedagògics i
organitzadora de tallers formatius, ha recolzat
la iniciativa i ha fet possible la seva
producció, venda, distribució i facturació a
partir de gener del 2019.

De làtex

Resistent i de
diàmetre gruixut
per a una llarga vida
del material.

De proximitat

Confeccionat per
dones cosidores de
Castellbisbal.

A qui està adreçat?
Està especialment indicat per a escoles bressol i Educació Infantil, grups de
criança i sessions de música en família. També és un material ideal per a
mestres de Música i moviment i d'Educació Física a escoles de Primària i
Secundària.
En l'àmbit terapèutic, és molt utilitzat per musicoterapeutes, fisioterapeutes i
mestres d'Educació Especial a escoles, centres geriàtrics, espais integratius i
de rehabilitació. També és molt adequat per a centres de fitness, dansa i
treball corporal, com ara ioga o Pilates.
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Adaptable

Amb connectors
tipus motxilla per
afegir-ne tants com
necessitis.

Les dones cosidores de El Calaix de l'àvia els han
confeccionat amb molt de carinyo i cuidant tot
detall per tal d'ajudar-nos a disposar d'aquest
material a casa nostra, garantint-ne les
condicions de comerç just i de proximitat.

Com és l'Elasticat?
Està fet de làtex quirúrgic, molt resistent,
diàmetre gruixut i amb molta elasticitat, qualitat
que no es va perdent amb l'ús, a diferència de
les gomes elàstiques de merceria. L'excel·lent
qualitat de la matèria primera i de la seva
confecció el fa durador i apte per totes les
edats. A més, està fet amb els colors de molts
altres materials per tal que tingui infinites
aplicacions!
Porta connexions que et permeten allargar-lo
per afegir-ne d'altres si el grup és més nombrós
o per treballar amb diferents possibilitats de
moviment.

Les comandes inclouen un petit cançoner que
s'envia per c/e amb cançons fetes específicament
per a jugar amb aquest material i un dossier
digital amb activitats, àudios descarregables i
videos d'exemple. A més, els Elasticats s'envien
amb una bossa de cotó natural per a desar-los i
transportar-los. A partir de tres unitats, se us
n'envien dues, i si en demaneu quatre, se us
regala un connector pop.

Cada Elasticat té 7 colors i està pensat per a
unes 7 persones, depenent de l'edat. Per a un
grup-classe de 25-28 recomanem tenir-ne un
pack de 4, per tal de poder gaudir-lo al màxim.

Quin és el seu cost?
Els Elasticats són un producte artesanal i s'ha
intentat que els costos s'ajustin al màxim
possible, tot i que el procés d'elaboració és molt
lent i la quantitat d'hores són incalculables.

La compra es pot realitzar on-line al web
d'Harmony Games:
http://harmony-games.com/producte/elasticat/
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50€

100€

150€

200€

1 Elasticat + cançoner +
àudios + dossier +
bossa

2 Elasticats + cançoner
+ àudios + dossier +
bossa

3 Elasticats + cançoner
+ àudios + dossier + 2
bosses

4 Elasticats + cançoner
+ àudios + dossier + 2
bosses + connector
pop

PER A MÉS INFORMACIÓ I COMANDES:
info@harmony-games.com
www.harmony-games.com
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