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MANS AL VOLANT I A
CONDUIR UN KART!
El karting és una disciplina de l’automobilisme
que entusiasma a petits i grans, ja que és una
activitat divertida, emocionant i que allibera molta
adrenalina. Demostra la teva habilitat al volant fent
el circuit que ha preparat Tarraco Karting a l’exterior
del parc. Et sentiràs un autèntic pilot recorrent la
pista.
Es tracta d’una de les empreses més ben valorades
de la província on pots aprendre amb total
seguretat i molta diversió. Et sentiràs un autèntic
Fernando Alonso!

TALENT I HABILITAT A LA
GIMCANA LIZARRAN
Ja has passat per la gimcana Lizarran? Com van les
puntuacions? Una activitat que any rere any manté
el seu èxit. Té un component competitiu però el
principal bjectiu és gaudir del circuit demostrant les
habilitats i la rapidesa dels nens i nenes per superar
les diverses proves.
Amb les classificacions de cada dia podrà veure
en quina posició estàs i millorar-la per aconseguir
arribar al pòdium l’últim dia del parc.
Us recordem que pots aconseguir fantàstics premis
si et situes al capdavant de la classificació!

CARES DEL MÓN I
MOLTA CREATIVITAT
L’Associació de Veïns del Barri Gaudí aposten per
una activitat DIY on la plastilina oren protagonisme.
Llapis decorats amb simpàtiques cares que després
podràs portar a l’escola i demostrar que ets un
autèntic artista. També podràs fer el teu propi quadre
utilitzant plastilina i després penjar-te’l a l’habitació.
La plastilina té múltiples beneficis pe als nens i nenes.
Estimula la creativitat, potencia la concentració, i
desenvolupa la motricitat.

TENS BONA PUNTERIA?
VIU EL FUTBOL SALA!

BOTA, BOTA I QUE NO
TORNI LA PILOTA

Tens bona punteria? Demostra-ho a l’activitat que
ha preparat el Club Futbol Sala de Reus. Tens una
porteria gegant amb diversos forats. Cada forat té
una puntuació diferent. Aconsegueix marcar fent la
millor puntuació i demostra que ets tan bo com el
teu futbolista preferit!

Es tracta de colpejar la pilota amb una raqueta per
fer-la passar per damunt de la xarxa, fent que boti al
camp contrari, i de manera que l’adversari no pugui
tornar-la xarxa. Vine i aprèn a jugar al Tennis Taula,
un esport que millora la coordinació psicomotriu i la
concentració.

FES UN DIBUIX AMB
CERES MÀGIQUES

ABRACADABRA, POTA
DE CABRA!

Aquesta activitat consisteix a fer un dibuix amb ceres
màgiques en un paper en blanc. Un cop tenim fet el
dibuix amb colors a damunt es fa una capa amb cera
negra de manera que quedi tapat tot el dibuix que
hem fet prèviament. Amb un escuradents anirem
rascant tot fent el dibuix que vulguem i els colors de
les ceres aniran apareixent.
Aquesta tècnica s’anomena esgrafiat i és molt
utilitzada en belles arts.Fomenta la teva creativitat
fent el teu dibuix!

La màgia sempre ha estat un dels espectacles que
més atrau el públic. Petits i grans es van acostar ahir
al teatre per gaudir d’un espectacle on la il·lusió és
el principal component.Objectes que desapareixen,
barrets màgics i molts altres trucs que et deixen amb
la boca ben oberta.
Les grades del teatret s’omplen cada dia amb
espectacles diversos on no només els més petits es
diverteixen sinó que és ideal per gaudir en família!

CONVERTEIX-TE EN UN
AUTÈNTIC ARMAT!

FES EL TEU ANIMAL
PREFERIT!

Fabrica el teu casc romà d’armat al parc de nadal.
Retalla les cartolines, dibuixa i acoloreix el casc i
lluiràs com un autèntic armat de la nostra ciutat. A
més, tens l’oportunitat de coneixer molt d’aprop la
història d’uns dels elements més emblemàtics de la
ciutat de Reus!

Fes el teu animal preferit utilitzant els tubs de cartó
del paper de vàter. Reciclar i reutilitzar pot ser molt
divertit si descobreixes les diferents utilitats dels
materials. A més, també podràs fer un divertit pop
amb els seus tentacles utilitzant una ampolla de
plàstic!

EL MICRÒFON DEL PARC

Les activitats que més m’agraden és pintar i ballar
Avui hem parlat amb la Ivet, una de les guanyadores
del sorteig #ReusTalent que vam realitzar a través de
les xarxes socials del Parc. Va guanyar una entrada
pel parc i un accés directe per fer la seva actuació al
#ReusTalent.
Què és el que més t’agrada del parc? M’agrada
molt fer manualitats però una altra de les coses que
m’agrada molt és ballar.
Has vingut a participar al #ReusTalent... Si! Jo
ballo a La Salle i volia pujar a l’escenari del parc
per ballar la nova cançó de l’Aitana, la de “Vas a
quedarte”. M’agrada molt ballar i m’ho passo molt
bé quan ho faig.
Segur que ha vingut gent que coneixes a veure’t...
Sí! Ha vingut el tiet, la tieta i una amiga del cole.
Estic molt contenta. També vull aprofitar per desitjarvos Bon Nadal a tots i a totes!
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