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EDUCACIÓ VIÀRIA I
CONDUCCIÓ SEGURA
És important que, des de petits, els infants coneguin
els elements del seu entorn viari, el significat dels
diferents tipus de senyals de trànsit, com circular a
peu o en bicicleta, etc. Els pares i familiars han de
tenir en compte que inculcar una bona educació
viària als petits és indispensable per a la seva
seguretat. L’objectiu és fomentar la cultura de la
mobilitat; valors, actituds, normes de convivència,
etc. entenent que hem de poder compartir tots
plegats l’espai comú de manera pacífica i segura.
Vine a fer el circuit del Servei Català de Trànsit i
demostra que ets un bon conductor/a!

FES EL TEU CUC
BALLARUC
El Cuc de l’Orella és una entitat de Reus creada
pel grup de percussió Batukats del Bolet i Els
Bous del Foc. A l’estand de l’entitat, a banda de
conèixer d’aprop als Bous, que els tenen exposats,
també podreu realitzar el vostre propi cuc ballaruc.
Una activitat molt divertida que es realitza a partir
d’oueres que podràs pintar i decorar al teu gust
formant un cuc de colors.
Es tracta d’una activitat senzilla que després podràs
realitzar tu mateix a casa i que fomenta la creativitat
amb l’ús de materials reutilitzats.

PINTA I PERSONALITZA
LA TEVA VÍBRIA
La Víbria és una bèstia de foc que forma part
del seguici festiu i que participa en actuacions
pirotècniques. Durant els dies del parc et convidem
a fer la teva Víbria personalitzada. Pinta i decora-la
al teu gust. Després li posarem un cordill perquè la
puguis penjar a la paret. Ah, i si passes per l’estand
no oblidis fer-te una selfie amb ella i penjar-la a les
xarxes socials. A la Víbria també li agrada ser la
protagonista aquests dies!

L’ART DE MUNTAR A
CAVALL

RODA I GIRA EL
RELLOTGE DE COLORS

L’Associació d’Amics del Cavall és una organització
que té com a l’objectiu promocionar el món del
cavall. Participen en diverses activitats durant l’any
com als Tres Tombs o a la Fira del Cavall. Posa’t
l’equipació i a muntar a cavall. No són cavalls de
veritat però l’experiència serà igual de divertida!

L’Associació Amics dels rellotges de Reus va néixer
amb l’objectiu de preservar i divulgar el patrimoni
mecànic i cultural dels rellotges, especialment el
de la Prioral de Reus. En aquesta activitat podràs
conèixer millor la mecànica d’un rellotge i com
funcionen els engranatges que el fan girar.

CIRCUIT ESPORTIU AMB
EL CN REUS PLOMS

1, 2, 3 ENCISTELLEM
PLEGATS!

Activitat física i moltes ganes de passar-ho bé
al circuit multiesport que ha preparat el CN Reus
Ploms. L’esport és un hàbit que s’ha de començar a
inculcar en l’edat preescolar. A més, està provat que
els nens i nenes que practiquen esport tenen major
concentració i són més equilibrats emocionalment.
Demostra que ets un gran esportista fent aquest
circuit. A més, al mateix estand podeu participar
en el sorteig d’una invitació gratuïta per la Ozone
Bowling Reus.

Reus ha estat nomenada Ciutat del Bàsquet Català
amb un ampli programa ple d’esdeveniments i
activitats per aquest 2019. El bàsquet és d’un dels
esports més practicats a la capital del Baix Camp i al
Parc de Nadal no hi podia faltar aquest esport que
cada any atrau molts nens i nenes.
T’esperem a l’estand del Club Bàsquet La Salle per
llançar la pilota ben amunt i demostrar que tenir una
pilota de bàsquet entre mans se’t dóna bé. Quants
encerts seràs capaç de fer?

CONEIX EL LLEÓ PETIT
DE REUS

TRENCACLOSQUES DEL
BASILISC

Reus, des d’aquest setembre disposa d’un nou
element al seguici festiu: el Lleó petit. Si encara no
has tingut l’oportunitat de conèixer-lo, ho pots fer
aquests dies al Parc de Nadal. Passa per l’estand i
pinta el teu Lleó. El penjarem o, si ho prefereixes,
te’l podràs emportar cap a casa!

El Basilisc neix d’un ou de gall, fecundat per una
serp i covat per un gripau. Per aquest motiu, té cap
de gall, cua de serp i cos de gripau. Vine i crear el
teu propi trencaclosques basat en aquest element
festiu. Avui, també hem pogut gaudir de la cercavila
del Basilisc pels passadissos del Parc.

EL MICRÒFON DEL PARC

M’agrada molt fer activitats esportives al Parc
Avui hem parlat amb l’Ian. Diu que fa anys que la
seva mare el porta al Parc de Nadal i s’ho passa molt
bé. Quasi bé sempre el trobarem a les activitats
esportives, les seves preferides.
Quina ha estat l’activitat que més t’ha agradat?
Totes les activitats que tenen a veure amb l’esport
m’agraden molt. Jo faig futbol a les tardes, després
del cole, però qualsevol esport m’agrada.
Alguna altra que no sigui d’esport? Els jocs de
taula. A casa no hi jugo quasi bé mai però quan vinc
al Parc de Nadal m’agrada jugar-hi.
I les manualitats? També m’agraden però prefereixo
altres activitats. (La seva mare intervé dient que
és un “cul inquiet” i que això d’estar assegut no
va gaire amb ell). Ah, sí, també m’ha agradat molt
l’activitat de l’Aeroclub que és un espai de simulació
de pilotatge d’avions.
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