
La conscienciació sobre l’estalvi energètic pren 
protagonisme al Parc de Nadal amb un Taller que 
ofereix l’empresa Municipal “Aigües de Reus”. 

Una activitat realitzada amb l’objectiu de 
fomentar l'estalvi i el bon ús energètic de l'aigua a 
través del joc.

Com podem reciclar, reutilitzar o estalviar energia 
en el nostre dia a dia? Els monitors de l’activitat 
realitzen una petita xerrada sobre bones 
pràctiques alhora que animen als nens i nenes a 
fer una activitat divertida i plena de sorpreses.

També podreu conèixer quin és el recorregut que 

fa l’aigua fins que arriba a casa nostra a través 
d’una xarxa de transport que passa per tota la 
ciutat.

Realitzareu un laberint damunt d’una mena de 
monocicle elèctric que pretén conscienciar sobre 
la contaminació dels vehicles. Moltes vegades 
utilitzem el cotxe per fer recorreguts curts que 
podríem fer caminant o amb altres mitjans de 
transport menys contaminants que beneficiarien 
al canvi climàtic.

Vine a fer l’activitat i segur que canviarà la teva 
manera de consumir energia.

Nº 4 / 30 de desembre de 2017

L’AIGUA, UN RECURS ESSENCIAL PER A LA VIDA



ENS A VISITAT UN
PONY

FES LA TEVA PRÒPIA
ESTRELLA

JUGUEM AMB LES
OMBRES

Al Teatret del Parc sempre passen coses merave-
lloses. Dins la programació, hem pogut gaudir de 
la visita d’un Pony. Tots els nens i nenes que han 
volgut, han pogut fer un petit recorregut damunt 
del Pony i fer-se una foto amb ell.

El Pony ha marxat molt content d’haver pogut 
compartir aquesta tarda al Parc de Nadal i ens ha 
dit que té moltes ganes de tornar!

Les ombres xineses són un joc que consisteix a 
col·locar les mans entre una font de llum i una pan-
talla o paret, de manera que la posició i el movi-
ment de les mans es projecta a la pantalla en 
forma d'ombra.

Al Parc de Nadal podràs fer la tva pròpia creació 
de paper i projectar-la en forma d’ombra!

Els tallers de manualitats mantenen el seu èxit al 
Parc de Nadal. Vols aprendre a fer una estrella de 
cine? T’agrada fer figures amb fang? Podràs fer la 
teva creació i pintar-la com més t’agradi.

Una activitat creativa on hauràs de fer servir les 
teves mans per aconseguir fer una estrella 
“brillant”!



BÀSQUET AMB 
CADIRA DE RODES

VULL JUGAR A
FUTBOL AMERICÀ

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS
Aprendre un idioma mai havia sigut tan divertit. 
Amb “The New Kids Club” aprendràs i milloraràs el 
teu anglès a través del joc i la música. Una ludote-
ca on el joc i l’aprenentatge es barregen de la 
millor manera.

A més, també podràs gaudir del Karaoke que 
tenen i d’altres activitats sobre retallables.

CONEIX LA VIDA DE
RAMON LLULL
Saps qui és Ramon Llull? Quines són les seves 
obres? Aprofunditza sobre la vida de l’escriptor 
Ramon Llull. Un passeig per la seva biografia a 
través d’un circuit de diversos jocs.

Descobriràs que les històries es poden explicar de 
moltes maneres i que a través dels jocs, a vegades 
és més fàcil d’entendre.

El bàquet amb cadira de rodes és la modalitat 
d'aquest esport practicada amb cadira de rodes 
bàsicament per persones amb discapacitat física.

Al Parc de Nadal t’acostem aquesta modalitat per 
a que puguis experimentar el joc des de un altre 
punt de vista i amb persones que practiquen 
aquest esport.

El futbol americà és un esport molt popular als 
EUA i al Canadà.
Segur que si alguna vegada has gaudit d’algun 
partit, has tingut ganes d’experimentar com et 
quedaria la voluminosa l’equipació que porten.

Vine i fes una prova amb l’ajuda dels nostres moni-
tors!



ELS MILLORS PROTAGONISTES DE LA PEL·LÍCULA
Continuem gaudint del Parc de Nadal fins al 4 de gener. Manualitats, tallers, esports, maquillatge, teatre i 
molt més.
El gran protagonista de la pel·lícula ets tu i per això volem oferir-te les millors tardes a la ciutat de Reus.
Si encara no has vingut, t’esperem, i si ja has passat pel Parc, segur que estaràs pensant a repetir!


