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Monitors per a casaments 
DIVERFESTA és una empresa jove i dinàmica que es dedica al món 
de l’oci i l’entreteniment. Està formada per un equip de 
professionals, amb moltes ganes i inquietuds. A més, ens avalen 
molt anys d’experiència dins del món de l’educació infantil i 
disposem d’un gran equip de monitors per satisfer les necessitats 
de tot els nostres clients. 

En el casament, els monitor/s tindran cura dels nens i nenes duran 
l’inici de l’àpat fins que comenci el ball. A l’hora de l’àpat 
s’encarregaran de que mengin el seu menú i estaran tota l’estona al 
seu costat. Després, a l’espai habilitat, jugaran amb ells a diferents 
jocs i activitats perquè s’ho passin dallò més bé!  

Per a poder realitzar el servei correctament, es recomana un 
monitor per a cada 8 nens d’edats a partir dels 3 anys.   

A continuació us detallem totes les ACTIVITATS  que realitzem:  



Servei de Menjador – Calaix de 
Jocs 

En el casament, amb el servei de menjador els monitor/s 
tindran cura dels nens i nenes duran l’inici de l’àpat fins 
que comenci el ball. A l’hora de l’àpat s’encarregaran de 
que mengin el seu menú i estaran tota l’estona al seu 
costat. Després, a l’espai habilitat, jugaran amb ells a 
diferents jocs i activitats perquè s’ho passin dallò més bé! 
 
 
Calaix de Jocs: Una gran caixa plena de jocs per gaudir a 
l’exterior amb els més petits: Cordes, Pilotes, Malabars, 
Globus, Jocs de jardí, Anelles, etc.  
 



Jocs de Cucanya– Globoflexia 

Els monitors realitzaran una gran varietat de jocs de 
cucanya en equip per fomentar en els nens els valors 
de l’amistat, el respecte, el compartir, etc. 
Es realitzaran jocs com les carreres de sacs, concurs 
de globus, el mocador, el paracaigudes, limbo, etc.  
 
 
A més també es realitzara la Globoflexia més divertida: 
flors, animals, espases, barrets, etc. 
 



Maquillatge - Tallers de Manualitats 

Durant el servei de monitor, podran gaudir d’algun d’aquests tallers 
de manualitats: 
 
- MAQUILLATGE DE FANTASIA: És podran maquillar de personatges 
fantàstics, herois, princeses... 
 
- LAMINA: Dibuixar una làmina de record del dia del casament. 
- PULSERES: Es realitzaran pulseres més originals.  
- PUNTS DE LLIBRE: Els punts més divertits per a la lectura! 
 

 
Altres Activitats:  
 
-  També disposem d’altres activitats com jocs gegants, bombolles 

de sabó, mini castells inflables, etc.  



Pac Oferta Casament 
 

  1 Monitor. 

  3h de servei amb activitats: Servei de 
menjador, Calaix de jocs, jocs de 
cucanya, tallers de manualitats, 
globoflexia, maquillatge. 

  Assegurança Responsabilitat Civil.  

  Desplaçament, a concretar.  

  Preu: 220€.- 

  Opció contractar un segon monitor: 80€. x hora  

  Preu hora extra per monitor: 25€.-  

  Opció Llogar Inflable  gran: 100€.-  

El preus no inclouen IVA 



DIVERFESTA NUVIS 
  INFORMACIÓ DE 
CONTACTE:  

  Tel.: 660 87 27 88 
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info@diverfesta.es 


