FES-TE LA
FESTA
CATÀLEG
D’ACTIVITATS

ESPAI LLEURE DIVERTÀLIA
QUI SOM?

QUÈ OFERIM?

Benvinguts a Divertàlia, una empresa

Divertàlia us ofereix nombroses solucions

de llarga trajectòria i àmplia experiència en

adaptades a les vostres necessitats per a

el sector de l’educació i el lleure.

la cel·lebració d’actes i esdeveniments

A Divertàlia som experts en la programació
i

organització

d’activitats

lúdics i festius.

didàctiques,

Oferim un extens catàleg de serveis,

culturals i de lleure per a tot tipus de

sempre adaptant-nos a les necessitats

col·lectius, ja siguin escoles, entitats,

dels nostres clients i garantint l’èxit de

institucions, empreses o famílies.

totes les activitats a través d’un tracte
personalitzat i professional.

Espai Lleure Divertàlia S.L.

c/de la vídua Almirall 2

Vilafranca del Penedès (08720)

93.380.53.97

www.divertalia.cat

divertalia@divertalia.cat

INFLABLES
GRAN VARIETAT D’INFLABLES PERQUÈ ELS
NENS I NENS PUGUIN SALTAR I PASSAR-HO
D’ALLÒ MÉS BÉ

TOBOGAN ELEFANT
El Tobogan Elefant és perfecte pels més valents de la casa. Es tracta d’un tobogan pel qual
baixaran els nens que hagin posat a prova les seves habilitats bàsiques d’escalada. Un cop
hagin superat aquesta petita part d’ascens s’ho passaran genial baixant una vegada i una
altre pel tobogan. Amb forma d’elefant i d’un color blau molt cridaner, és un inflable molt
original.

“

Dimensions:
5 x 2,3 x 3m

Edat recomanada:
de 5 a 12 anys
Usuaris simultanis:
4 infants
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

TOBOGAN GEGANT
L’Inflable del Tobogan Gegant és ideal per a qualsevol tipus de festa. Per una banda té una
rampa que els infants hauran d’escalar i que els ajudarà a arribar a la segona part, un
tobogan que els farà gaudir d’una baixada plena d’emocions.

“

Dimensions:
8x4x7m

Edat recomanada:
de 5 a 12 anys
Usuaris simultanis:
12 infants
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

FUTBOLÍ HUMÀ
El Futbolí Humà és el trasllat a la realitat del futbolí de tota la vida. En aquesta ocasió els
nens seran els jugadors i, d’aquesta manera, viuran el joc en primera persona com a
protagonistes. Mitjançant elements de subjecció els infants s’agafaran a les barres que
delimiten la seva posició al camp.

“

Dimensions:
10 x 6 m

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Usuaris simultanis:
12 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

EL CASTELL FANTASMA
L’inflable del Castell Fantasma és ideal perquè tots els nens s’ho passin d’allò més bé.
L’ambientació del castell farà que els infants entrin en un món de fantasia. Trobaran el
fantasma i els misteris d’aquest castell encantat?

“

Dimensions:
4,5 x 4,5 x 5m

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Usuaris simultanis:
10 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

EL PISTOLER
De ben segur que els participants de l’inflable del pistoler passaran un dia inoblidable saltant
i divertint-se en ell. Es tracta d’un Castell amb la temàtica del xèrif pistoler com a eix central,
els imaginaris duels del Far West seran els principals protagonistes.

“

Dimensions:
5 x 5 x 5m

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Usuaris simultanis:
8 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

COMBO
Aquest castell inflable del mar, és un castell molt bonic visualment i molt atractiu per als nens
i nenes Un tauró, un peix, un cavallet de mar i altres animalons marins, seran els que
acompanyaran als nens i nenes a gaudir i passar-ho bé dins l’inflable infantil.

“

Dimensions:
6 x 4 x 3m

Edat recomanada:
De 3 a 6 anys
Usuaris simultanis:
8 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

FAR WEST
Els nens i nenes que gaudeixin del castell inflable es pensaran que han arribat al veritable
oest, on trobaran obstacles en el seu interior, des de cactus, fins a serps i animals fantàstics
que els faran passar una bona estona de joc.

“

Dimensions:
7 x 6 x 4,5 m

Edat recomanada:
De 3 a 12 anys
Usuaris simultanis:
8 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

LA GRANJA
El castell inflable convidarà als nens i nenes a entrar dins d’una granja on hi trobaran
diferents animalons inflables que faran d’obstacle per a poder jugar i saltar.
Els animals de la granja que es troben dins l’inflable són: el pollastre, el cavall i la vaca,
animals molt originals i vistosos que criden molt l’atenció dels infants.

“

Dimensions:
6x 6x 5m

Edat recomanada:
De 3 a 12 anys
Usuaris simultanis:
8 persones
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i 2 kw

TORO MECÀNIC
El Toro Mecànic és molt divertit, segur i per a totes les edats. És ideal per a festes
privades, escoles, discoteques, aniversaris, comunions, etc. El lloguer inclou el transport,
la instal·lació i un operador experimentat. Compleix amb totes les normatives de seguretat i
s'adapta a totes les edats, ja que disposa diferents nivells de velocitat i dificultat.

“

Dimensions:
5 m de diàmetre

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Usuaris simultanis:
1 infant
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i fàcil accès

CIRCUIT DE VEHICLES DE PEDALS
El circuit inflable es tracta d’un recinte que ens permetrà incloure vehicles de pedals en el
seu interior per tal que els nens i nenes puguin participar en l’activitat, puguin jugar a donar
voltes al gran circuit inflable.

“

Dimensions:
18 m llarg x 10 m d’ample

Edat recomanada:
A partir de 3 anys

Usuaris simultanis:
4 – 6 vehicles
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i fàcil accès

ELS NOSTRES INFLABLES

“

FESTA DE
L’ESCUMA

LA MILLOR OPCIÓ DE L’ESTIU PER CANTAR, PER
BALLAR I PER REMULLAR-SE!

FESTA DE L’ESCUMA
Sense cap mena de dubte, l’opció més refrescant per a l’estiu. La nostra Festa de l’Escuma
també inclou música, animació i una mànega d’aigua. Activitat ideal pels més menuts de la
casa però també pels més grans! Depenent de l’edat dels participants, la potència del canó
d’escuma es gradua per adaptar-la a cada festa. L’escuma utilitzada ha passat tots els
controls sanitaris pertinents.

Control i dinamització:
2 monitors

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Durada:
Entre 50 i 60 minuts
Necessitats tècniques:
Espai pla i fàcil accès

LLITS
ELÀSTICS

L’ACTIVITAT IDEAL PERQUÈ ELS INFANTS
PUGUIN SALTAR I DEIXAR ANAR TOTA LA SEVA
ENERGIA

LLITS ELÀSTICS
Saltant els llits elàstics, els nens i nenes mouran tots els músculs del seu cos, amb una
activitat atractiva i divertida per a ells. Saltar als llits elàstics és tan divertit que ningú
s’adonarà de tot l’exercici que es fa i del benefici que això suposa per al cos.

Control i dinamització:
2 monitors

Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
Espai pla i fàcil accès

TALLERS

PROPOSTES PER A NENS, JOVES I NO TAN
JOVES, SEMPRE ACOMPANYATS PELS NOSTRES
MONITORS ESPECIALITZATS

ALGUNS DELS NOSTRES
TALLERS...
Taller de GLOBUSFLÈXIA

Taller de MAQUILLATGE FACIAL

Taller de XAPES

Als nens els encanten les figures
amb globus i aquest taller serà
una proposta ideal per a què
aprenguin a fer-les.

Maquillatge de fantasia per a què
els nens puguin convertir-se en els
personatges que més els agradin!

És una activitat infantil que
permet personalitzar les xapes
per a festes infantils en especial
o per a cada època de l’any.

ALGUNS DELS NOSTRES
TALLERS...
Taller de TITELLES DE DIT

Taller de PUNTS DE LLIBRE

Cada nen podrà construir la
seva titella, amb diferents
materials, per després poder
jugar amb ella. El taller de titelles
és una proposta ideal per a totes
les edats.

Es tracta d’un taller creatiu on nens i
adults podran construir el seu punt
de llibre divertit que podran utilitzar
per als seus llibres.

Taller d’ ANIMALS
PORTA FOTOS
Fabricarem uns animals que
seran els encarregats de mostrar
les nostres fotografies més
divertides, o bé, d’aguantar les
nostres notes perquè no ens
oblidem de res

CARACTERÍSTIQUESTALLERS
PETIT
2h

Màxim 50 nens/2 hores i 75 nens/3 hores.
1 monitor.
El taller inclou tot el material necessari.

3h
MITJÀ
2h
3h

Màxim 100 nens/2 hores i 150 nens/3 hores.
2 monitors.
El taller inclou tot el material necessari.

GRAN
2h
3h

Màxim 200 nens/2 hores i 400 nens/3 hores.
3-4 monitors.
El taller inclou tot el material necessari.

AMICS

JOCS

GEGANTS
LUDOTECA

DIVERSIÓ
ASSEGURADA

FAMÍLIA

JOCS GEGANTS
Us oferim un ampli repertori de jocs atractius i educatius de dimensions gegants. És una
activitat que omple carrers, places i espais, i no te límits de participació, tothom pot
començar a jugar en el moment en què s’inicia l’activitat.

els jocs de tota la vida
però aquesta vegada a una mida

GEGANT

ALGUNS DELS NOSTRE
JOCS GEGANTS...
Billar Japonès

Sjoelback

Air Hockey

Mides 103x33 cm

Mides 210x44 cm

Mides 125x65 cm

ALGUNS DELS NOSTRE
JOCS GEGANTS...
3 en Ratlla

4 en Ratlla

Futbol Xapes

Mides 100x100 cm

Mides 117x57 cm

Mides 125x85 cm

ALGUNS DELS NOSTRE
JOCS GEGANTS...
Passe Trappe Dobles

Laberint

Rebots

Mides 75x75 cm

Mides 80x80 cm

Mides 64x40 cm

EL MÓN DELS NOSTRES JOCS

GEGANTS

Us oferim una combinació ideal per gaudir de la família i dels amics durant un matí o una
tarda; Us proposem omplir la plaça, el pati de l’escola o el carrer amb jocs gegants per a
tots els gustos i edats.

JUGA I SALTA

OFERTA JOCS GEGANTS

Jocs en grup
(45 jocs tradicionals)

15

+
1 inflable a escollir

Jocs Gegants

Edat recomanada:
Públic familiar
Durada:
3 hores
Necessitats tècniques:
- Accés directe amb el camió fins a la
ubicació de l’activitat.
- Terra pavimentat de 4m x 3m per al
taller.
- Espai lliure de 250m2 aprox. per als
jocs gegants i punt de llum.

Contacta amb
nosaltres
I et donarem tota la informació que necessites

Espai Lleure Divertàlia
c/ de la vídua Almirall 2
08720 Vilafranca del Penedès

www.divertalia.cat
divertalia@divertalia.cat
93.380.53.97

