L'atracció més esperada pels nens i nenes de Formentera, el Diverespai, arriba un any més amb la partici
dimecres, 12 de desembre de 2012 13:55

Un any més l’àrea de Benestar Social i Joventut porta de nou el DIVERESPAI a Formentera,
iniciant de manera molt especial les vacances de Nadal amb unes activitats que com sempre
són molt esperades pels nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.
El Diverespai de Formentera s’inaugura el proper dissabte i estarà obert fins al 19 de desembre
amb un horari de 9.30h a 13.30h i de 16.00h a 20.00h, reservant els matins dels dies 17, 18 i
19 per als centres educatius de l’illa, que ja han confirmat la seva visita.
La idea és que tots els centres educatius de Formentera puguin fer ús del Diverspai en horari
lectiu, per la qual cosa la col·laboració amb els escoles permet que pràcticament la totalitat del
nens i nenes de l’illa en gaudeixin. En total, cada any visiten el Diverespai al voltant de 700
nens i nenes.
Aquesta instal·lació consisteix en un muntatge d’activitats i jocs inflables, que tots els al·lots i
al·lotes poden visitar al mòdul esportiu (al costat de l’IES Marc Ferrer) per gaudir-ne
acompanyats de monitors i monitores de temps lliure que supervisen els jocs.
En aquesta ocasió, els infants poden trobar inflables que representen grans castells, animals i
diferents figures amb escales, xarxes i altres obstacles que hauran de superar. A la vegada
podran gaudir dels diferents tallers temàtics conduïts pels monitors i monitores que els ajudaran
a realitzar manualitats diverses. Si prenem el joc com a element integrador que promou la
convivència, podem considerar el Diverespai, com una bona manera de començar les
vacances de Nadal.
Tota la fira estarà dinamitzada i controlada per un equip de 12 monitors i monitores de temps
lliure, coordinats per l’escola de temps lliure, s’Espurna, que acompanyaran els participants en
un espai on aprendran a jugar, divertint-se i desenvolupant la imaginació i creativitat a través
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del joc. El pressupost ha estat de 26 mil euros i inclou els desplaçaments dels alumnes dels
diferents col·legis, el muntatge, desmuntatge i manteniment de les activitats i la contractació del
personal.
Els inflables que s’inclouran en el Diverespai són:
Ludoteca koala
Canal de panamà
Gran tobogan
Bàsquet competició
Balena alegre
Llits elàstics
SumoCircuit
Súper Ratolí
I els tallers que s’impartiran són:
Taller de maquillatge
Taller de Fischer Tips (petites peces fetes de fècula de patata i colorant alimentari que s’aferren
amb un poc d’aigua)
Tallers nadalencs (targetes nadalenques, elements decoratius, etc.)
Videoconsoles
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