
Òptica Teixidó ens sorprèn amb una activitat que 
no podia faltar en aquest parc de pel·lícula!

Al seu estand podràs fer coses com pintar un 
dibuix de l’espai que després penjaran per a que 
tothom el pugui veure, però si vols, també te’l 
pots emportar cap a casa. Després de fer aquesta 
activitat, entra al cinema 3D on podràs gaudir 
d’una curtmetratge sobre l’espai amb unes ulleres 
especials!

Rep la denominació de cine 3D la tecnologia de 
filmació i projecció que simula la visió 
tridimensional humana real.

Vine a provar l’esperiència!

Ah! No t’oblidis de participar en el sorteig que han 
preparat. Omple la butlleta que trobaràs a l’estand 
i participa en el sorteig d’unes ulleres!
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T’APUNTES AL REPTE 
LIZARRAN?

TECNOLOGIA I
MENTS DINÀMIQUES

EL MEU
FENAQUITOSCOPI

Com van les puntuacions? Ja has passat per la 
gimcana Lizarran? Us recordem que l’últim dia, els 
més ràpids i amb més encerts, tindran premi!

Guanya una MountainBike demostrant totes les 
teves habilitats esportives. Mira com ho fan els 
teus amics i companys i intenta superar-los en les 
proves.

Una activitat que un any més aconsegueix un èxit 
de participació on petits i grans es diverteixen. Els 
nens i nenes gaudeixen fent l’activitat i els fami-
liars, amics i acompanyants gaudeixen veien 
l’espectacle.

Ja ho saps, participa amb les teves millors jugades 
i emporta’t premis l’últim dia del Parc de Nadal.

Trobaràs l’activitat a la secció esportiva del Parc!

El fenaquistoscopi permet reproduir el moviment 
d'una imatge.

Un disc giratori de cartó, un amb una sèrie d'escle-
txes o ranures equidistants i una sèrie de dibuixos 
que descomponen les fases d'un moviment a una 
de les seves cares.  Fes el teu propi fenaquitoscopi 
de dibuixos al Parc de Nadal!

Robòtica, ciència i tecnologia al Parc de Nadal 
amb Dynamind. Activitat que fomenta el treball en 
equip, la creativitat i la innovació.

Desperta l’interès per les noves tecnologies i 
aprèn a programar amb l’ajuda dels monitors del 
Parc que et donaran totes les indicacions per a 
que siguis tot un professional!



JO VULL SER
KARATEKA!

EXPOSICIÓ SPECIAL
OLYMPICS

CHEERLEADING
PER UN DIA
T’agrada disfressar-te d’animadora i fer veure que 
animes al teu equip preferit? Vine a l’estand del 
futbol americà i a més a més de provar l’esport, 
podràs fer de cheerleading.

Vine a moure el cos al ritme de la música i et 
sentiràs l’autèntica animadora de la festa.

PROVA ELS
JOCS DE ROL
T’apassionen els jocs de taula? Al Parc de Nadal 
pots venir a coneixer jocs nous i a compartir una 
bona estona amb gent que també comparteix 
aquesta mateixa afició.

Segur que faràs amics nous amb els que podràs 
quedar per jugar després a casa teva!

L’objectiu del Karate és lluitar contra un mateix 
per a millorar com a persona i superar dificultats 
personals.

Et sentiràs un/a autèntic/a karateca fent aquesta 
activitat. Vine i aprendràs les tècniques de l’esport 
amb l’ajuda dels nostres monitors. 

Una exposició de 50 imatges del col·lectiu Vermell 
grup fotogràfic que plasmen moments i expres-
sions captades en diferents activitats i esports 
durant els Jocs Special Olympics Reus 2016.

Perquè Reus sempre ha demostrat ser una ciutat 
esportiva i inclusiva.



JA HAS FET LA TEVA CARTA ALS REIS?
Si encara no has fet la carta als Reis o en vols fer una de nova, al Parc de Nadal ho pots fer. Trobaràs un 
espai amb cartes per poder escruire allò que vulguis demanar. Ja no queda gaire per gaudir de la nit més 
màgica de l’any!


