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ELS CARRERS DE L’AIGUA
Una activitat impulsada per Aigües de Reus on els
més petits aprenen la importància de no llençar
objectes inapropiats com ara tovalloletes o bastonets
de les orelles al lavabo.
Els nens hauran de resoldre un joc interactiu
que planteja reptes consistents en crear rutes de
canonades lliurement o sobre un mapa creant
circuits sobre els plànols de Reus, segons els reptes
proposats en unes targetes.
Una forma interessant de conèixer de prop com
arriba l’aigua a les nostres cases i valorar l’aigua que
tenim a les nostres cases, fent-ne un bon ús.
T’animes?

AQUEST ANY, JUGA I
BALLA AL PARC!
Aquesta és la temàtica que envolta el Parc
aquest any: Juga i balla!
Impregna’t de dansa i esport en una edició
on trobaràs varietat d’activitats dedicades a
aquestes dues temàtiques, en motiu de l’any
Roseta Mauri i la participació en el Parc de la
Ciutat del Bàsquet Català i la Coordinadora
d’Escoles de Dansa Autoritzades de Reus.
Una combinació perfecta per gaudir com mai
de totes les activitats envoltats d’un ambient
màgic que segur que els nens, recordaran per
sempre.
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TOTS JUGUEM,
TOTS GUANYEM
T’atreveixes a viure-ho en primera persona?
La Lliga d’afectats reumatològics i discapacitats de
les comarques de Tarragona ha impulsat aquesta
iniciativa, on són els mateixos participants, agafen
una cadira de rodes per jugar un partit de bàsquet.
Una activitat que pretén conscienciar sobre la
situació d’aquest col·lectiu mitjançant l’ús d’una
cadira de rodes en primera persona, per tal
d’incentivar la sensibilització i l’empatia. Les normes
són pràcticament les mateixes que el basquet
convencional i és un esport que requereix fortalesa
i resistència.
Segur que aquesta activitat no deixa indiferent a
ningú i segur que a través del joc aprenen molts
valors que poden servir per a un futur més integrador
i conscienciat.
Prova la teva agilitat i destresa amb aquesta activitat!

HAS PASSEJAT EN PONI?

YAKEN-PO

Aquest any tens l’oportunitat! Si t’agraden els
animals i ets valent, podràs gaudir d’una petita ruta
circular en poni per un circuit de palla.

T’agrada el manga i la cultura nipona? Aquest és el
teu lloc!

Acosta’t a la carpa situada a l’exterior del Parc i
gaudeix d’aquest passeig. T’atreveixes?

En aquest taller crearàs les teves pròpies cartes,
acolorint, retallant i enfundant-les, per a després
aprendre a jugar al Yaken-Po amb un company.

Aprendràs a tractar amb respecte als animals i a
confiar en tu mateix!

Després podràs endur-te les cartes que has creat
per poder continuar jugant a casa.
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VINE A VEURE AL PATGE REIAL!
L’arribada del Patge Reial sempre és un dels
esdeveniments més esperats per a tots i totes.

cartes de Reis i explicar-li com de bé s’han portat
aquest any!

El patge ha arribat a la seva Haima Reial a les 18.30h,
on un grup de nens ja l’esperava amb ganes. Els
nens s’han adreçat al patge per entregar-li les seves

I tu, encara no li has donat la teva? Segur que els
patges estan encantats de rebre’t a la seva bonica
Haima amb el decorat exterior de Jardineria Cuerba!

PARC D’AVENTURA
I DIVERSIÓ

EL BERENAR
SALUDABLE

Perfecte per als més enèrgics i atrevits, aquest
parc d’Alça Aquí és un recorregut amb tobogans,
piscines de boles, jocs interactius i molt més on els
nens es relacionen i gaudeixen de les proves.

Con S de Salud ha impulsat aquest taller on els
nens i nenes aprenen la importància dels hàbits
saludables pel que fa a la cuina. Seran ells mateixos
qui elaborin la seva llesca de pa integral, amb crema
de cacauet, plàtan i xocolata. Un berenar boníssim
i ple de nutrients! A més se’ls explica als nens les
propietats dels aliments i recerquen en què porten
per berenar al cole.

Un espai pensat per als més petits que sentiran
l’emoció d’interaccionar amb altres nens i poder
escalar a les casetes.

Pàgina 03

LA GASETA DEL PARC DE NADAL

EL MICRÒFON DEL PARC

M’agrada el Parc de Nadal perquè puc provar moltes activitats

El protagonista d’avui és el Marc, un nen de vuit anys
que ha vingut per segona vegada al Parc de Nadal
de Reus aquest any.
Per què t’agrada el Parc de Nadal? M’agrada el
Parc perquè passo aquí tota la tarda divertint-me
i jugant. El millor és que hi ha activitats diferents i
molts temes per aprendre.

T’ho has passat bé? Has fet amics? I tant! He
conegut nens i nenes que eren simpàtics per poder
jugar. També m’he fet amic de dues monitores molt
gracioses!

Quina és l’activitat que més t’ha agradat de
moment? És una pregunta molt complicada però
triaré una... M’ha agradat molt el joc dels carrers
de l’aigua perquè m’ho he passat genial muntant
canonades pels carrers de la meva ciutat.
Has pogut fer totes les activitats que volies?
Jo sempre vull aturar-me a tot arreu però la mare
ens diu que primer triem les que més ens agradin,
perquè vaig amb el meu germà, i aleshores després
les visitem totes.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

