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EL JOC DEL TRANSPORT
Aquest any al Parc de Nadal, ha sigut l’any de la 
dansa i l’esport, però com sempre, el Parc és un espai 
de conscienciació, respecte que pretén ensenyar als 
nens bones praxis. 

Incentivar el transport públic n’és una d’elles, així 
doncs, Reus Transport ens ha portat un joc tant 
divertit com didàctic, perquè els nens i nenes 
aprenguin els beneficis d’utilitzar el transport públic 
d’una manera molt emocionant. 

L’activitat consisteix en el clàssic joc de l’oca on 
avançarem pel recorregut tot descobrint preguntes i 
consells per viatjar en transport públic, concretament 
l’autobús de Reus.

APRÈN A TRAVÉS
DE LA DIVERSIÓ
El Parc de Nadal és tan estimat pels nens com 
pels pares. Ja que és un espai on els nens i 
nenes aprenen jugant al que més els hi agrada 
i els pares ho valoren molt positivament. 

A més és ideal perquè els pares puguin 
compartir temps amb els seus fills durant les 
vacances de Nadal. 

Esperem que el Parc de Nadal ens acompanyi 
molts anys!
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BALLEM AMB RITME DE 
BATUKI

Els nens i nenes podran gaudir d’aquesta activitat 
on primer personalitzen els seus propis “Braseiros”, 
posteriorment se’ls ficaran i faran una classe amb 
el Surdo o bombo i podran conèixer la Batucada. 

L’instrument que toquen, el Surdo, és un tambor 
gran que proporciona un temps greu a cada compàs 

La Batucada és un ritme Brasiler d’influència 
africana que generalment s’interpreta en 
conjunt, la batucada es caracteritza per tenir un 
estil repetitiu i un ritme accelerat. Actualment 
la batucada està molt estesa gràcies al seu 
ritme que enganxa a tot aquell que ho prova. 

Deixa’t emportat pel ritme i descobreix la 
música convertint-te en un autèntic Batuqueiro!

UNA MICA DE TENNIS 
TAULA?
Qui deia que el tenis taula era fàcil? Els nens i 
nenes ha pogut descobrir en primera persona la 
complexitat d’aquest esport que requereix molts 
reflexos i agilitat. 

Sens dubte ho han passat molt bé practicant-lo! el 
vosaltres, l’heu provat?

FES I JUGA AL 3 EN RATLLA
Amb bastonets de fusta els menuts podran construir 
un 3 en ratlla i personalitzar-lo com vulguin decorant 
els bastonets i els taps que serviran com a peces. 

També jugaran al 3 en ratlla humà i ells mateixos 
seran les peces del joc. 

Un clàssic que sempre acaba sent popular entre 
nens i nenes!
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Aquest any AEG BEN ENLLÀ ha  portat una activitat 
molt de moda, un Scape room!

L’avi mariner ha marxat i hem de descobrir que 
ha pogut passar... Per esbrinar-ho jugarem a dos 
jocs tradicionals que feia l’avi, buscarem pistes i 
construirem un vaixell de paper amb l’ajuda dels 

monitors/es i demostrarem la nostra destresa.

Els nens han gaudit d’aquesta activitat tan divertida, 
que requeria la màxima concentració per poder 
resoldre l’enigma de trobar “l’avi”. Si teniu ganes 
de viure una aventura, no dubteu de passar-hi, us 
encantarà l’experiència.

FES LA XAPA DEL 
BASILISC 
En aquesta activitat els nens/es pintaran el Basilisc 
de Reus, el retallaran i el convertiran en una bonica 
xapa que podran quedar-se. 

El Basilisc és un element del Seguici Festiu de la 
nostra ciutat que podran conèixer en aquest taller.
No t’ho perdis! 

JUGA FENT DIANA
Mare Molas Club Futbol Sala, ha preparat aquesta 
activitat per on tot practicant haurem d’encertar als 
punts de la diana que han col·locat sobre la porteria 
de futbol. 

Una activitat que ficarà a prova la destresa i on els 
nens podran millorar la seva tècnica de golejada en 
una distància curta. Ho provem?
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PATROCINADORS I COL·LABORADORS

L’Adria ens explica l’activitat que realitzen a 
Party & Coris des de l’Agrupament Escolta i Guia 
Misericòrdia, un agrupament escolta i guia que 
té per objectiu educar joves i infants a través del 
mètode escolta, fent-los així protagonistes del 
seu creixement personal, per tal que esdevinguin 
persones conscients, actives i compromeses amb la 
societat.

Quina activitat realitzeu al Parc?
Els nens pinten el seu propi punt de llibre, enganxen 
2 dibuixos en un pal de fusta que també decoren ells 
mateixos.

Després juguen al Party & Co, adaptat, un joc 
amb diferents seccions com dibuixar i endevinar, 
la paraula tabú, vocalitzar paraules o la mímica, els 
nens ho passen realment bé i els ajuda a interactuar 
amb la resta i treure’s la vergonya!

Quins valors creus que pot aportar el joc en els 
nens?
Els ajuda a expressar-se, moure’s i realitzar activitats. 
També a través del joc, intentem aportar els valors 
del reciclatge i la consciència i també és una forma 
d’introduir la pràctica esportiva dins del joc.

Us animem a participar en l’activitat!

EL MICRÒFON DEL PARC
El joc els ajuda a expressar-se i moure’s.


