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SEGURETAT VIÀRIA
EN BIBICLETA

EL JOC DEL TRANSPORT:
L’AUTOBÚS

L'educació viària ha de ser un dels pilars
fonamentals en la formació dels més petits si
volem contribuir en la seva màxima seguretat i
protecció del seu benestar. L'objectiu és vetllar
per comportaments responsables i ensenyar a
reconèixer i evitar situacions de perill. Formar-se
en aquest aspecte des de la infància, garanteix
adults més responsables a les vies.

Si puges a un autobús amb un cotxet de nen petit,
on el deixes? Es pot sortir per la porta de darrera?
Pots anar dret a l'autobús? Es pot pagar l'import
del bus amb un bitllet? Si totes aquestes
preguntes es creen dubtes, vol dir que has de
venir a fer l'activitat de Reus Transport.

A més, al parc de Nadal apostem per una millora
en el canvi climàtic i en incentivar pràctiques que
redueixin el consum energètic, per aquest motiu,
l'activitat de seguretat viària es realitza en
bicicleta.

Conèixer les normes i bones pràctiques a l'hora de
viatjar en transport públic, facilita la convivència i
la seguretat.
Vine a jugar al Joc del Transport i converteix-te en
tot un professional a l'hora de moure't per la
ciutat!

CONNECTA BÀSQUET

CLAQUETA I ACCIÓ!

Una pilota de bàsquet i uns quants forats a encertar. Alguns diuen que es tracta d'una mena de 4 en
ratlla que combina el joc de taulell amb l'esport del
bàsquet.

Un dels elements presents en el rodatge d’una
pel·lícula és la claqueta, on s’anota la informació
relacionada amb cada toma. A més, el soroll de la
claqueta serveix per sincronitzar el so i la imatge.

Vine a fer una partida amb els teus amics i jugueu
a superar-vos.
Trobaràs l'activitat a la dreta de l'entrada del Parc!

Tot i això i molt més podreu aprendre amb l’activitat “Fes la teva claqueta de cinema”. En podreu fer
una i així estareu preparats per quan feu la vostra
pel·lícula!

MAQUILLATGE I
MOLTA CREATIVITAT

SÓC UN GRAN
TENNISTA!

T'encanta que et pintin la cara i transformar-te en
un animal o un personatge de ﬁcció? Sortiràs del
Parc de Nadal amb un maquillatge de pel·lícula!

El tennis és una disciplina esportiva que ajuda als
nens i nenes a relaxar-se, a augmentar la força
muscular i millorar la psicomotricitat. Qui millor
que el Tennis Monterols per ensenyar-te a jugar o
a perfeccionar la teva tècnica?

I en acabar, desﬁla per la passarel·la de l'estand
mentre demanes als teus familiars i amics que et
facin una foto de cine!

Demostra que ets un autèntic tennista!

Vine i demostra les teves habilitats amb la raqueta!

FES LA TEVA PINÇA
BASILISCA!

SÓC MÉS QUE UN
RELLOTGE

Els elements festius de la ciutat sempre tenen una
part de protagonisme al Parc de Nadal. Enguany, a
banda de trobar alguns dels elements del seguici,
també podràs fer les teves pròpies creacions.

“Sóc més que un rellotge” és un conte de setanta
pàgines que explica una història basada en el
rellotge de la Prioral de Sant Pere.

Emporta’t la teva pròpia pinça basilisca i converteix la teva habitació en una autèntica festa major!

CAMPI TAMBÉ
GAUDEIX DEL PARC
Campi, la mascota de la Federació d’Associacions
de Veïns de Reus, també ha volgut ser protagonista del Parc de Nadal. Vine a pintar el teu Campi i
coneix una mica millor qui és aquest personatge.
Una mascota creada per difondre valors de civisme, tolerància, estalvi energètic i altres qüestions
de convivència bàsica.

Una activitat creada per l’Associació Amics dels
Rellotges de Reus on tots els nens i nenes podran
pintar el rellotge del conte posant tota la seva
imaginació!

JA TENIM LA
FOTO GUANYADORA!
Fa uns dies vam anunciar un sorteig pel Facebook
anomenat “Fes-te una foto al teu estand preferit o
amb el teu monitor/a preferit del Parc de Nadal”.
La fotograﬁa guanyadora a estat aquesta, de Mary
Fernández. Enhorabona!
Gràcies a tots els participants i us animem a compartir més fotos a les xarxes socials!

CADA TARDA, LES CERCAVILES AL PARC
Dins la programació del Parc, cada tarda es realitzen cercaviles per l'interior que animen i contribueixen al
fet que el parc sigui una gran festa. Consulta la programació i no et perdis res del que succeeix al Parc!

