
Reus és una ciutat esportiva i ho demostra una 
vegada més amb les activitats del Parc de Nadal. 
Diuen que fins que no proves una cosa no saps si 
t’agrada i el Parc de Nadal és un lloc ideal per 
descobrir nous hobbies. 

Minitennis, Tennis Taula, Hoquei, futbol americà, 
bàsquet i molt més. Les nostres entitats 
especialitzades en esports et faran gaudir d’una 
estona inoblidable.

Heu provat alguna vegada jugar a bàsquet en 
cadira de rodes? Doncs al parc també ho podreu 
fer!

Reus Ciutat Europea de l’Esport 2019

Com molts ja sabeu, Reus ha presentat la Candida-
tura per esdevenir Ciutat Europea de l’Esport 
2019. L’objectiu és obtenir una major visibilitat a 
nivell europeu com a ciutat referent en l’àmbit de 
l’esport, donar un nou impuls a les polítiques 
esportives municipals.

Al Parc de Nadal podràs fer la teva adhesió a la 
Candidatura i a més a més podràs emportar-te 
una xapa amb el logotip que podràs realitzar-la tu 
mateix. 
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EL TEATRET MANTÉ EL 
SEU ÈXIT

DIVERSIÓ PER ALS
MÉS PETITS

IMAGINACIÓ AL 
PODER!

Les activitats del teatret són tot un èxit. Dins la 
programació, el segon dia del parc hem pogut 
gaudir d’un conte explicat amb titelles fetes a mà.

Si vols viatjar a un món fantàstic i conèixer tots els 
personatges que passen pel teatret, informa’t 
sobre la programació diària d’activitats. 

Els nens i nenes es queden bocabadats durant 
tota l’estona que dura l’espectacle perquè les 
històries més extraordinàries, al Parc de Nadal es 
fan realitat.

I quan vegis titelles fetes a mà, fixa’t bé perquè 
segur que després les pots fer a casa. El teatret 
d’avui ens ha ensenyat unes titelles fetes amb 
dibuixos i un pal de fusta que els aguanta.

T’atreveixes a fer el teu propi conte, quan estiguis 
a casa, seguint aquest mateix model? Segur que si!

Els jocs que fomenten la creativitat dels nens i 
nenes, els ajuda a aprendre de manera més diverti-
da a través de l’experimentació

En això mateix és basa el Kapla, un joc de cons-
trucció a través de fustes que permet crear figures 
bidimensionals i tridimensionals. 

Al Parc de Nadal, els més petits poden gaudir de la 
ludoteca. Els jocs desenvolupen una part emocio-
nal en els nens i nenes que els ajuden a conèixer i 
gaudir de noves experiències.

Ja són molts els nens i nenes que s’han conegut i 
s’han fet amics a la nostra ludoteca!



M’ENCANTA ANAR 
AMB AUTOBÚS!

BOCA SANA,
COS SA

FES EL TEU RODET
DE CINEMA
En un Parc de pel·lícula no podia faltar una manua-
litat com aquesta. Vine a fer el teu rodet de 
cinema!

Deixa volar la teva imaginació i fes els dibuixos 
que més t’agradin. Pots plasmar la teva pel·lícula o 
inventar-te la teva pròpia historia.

DE GRAN VULL SER
VETERINARI/A
Saps per quin procés passa un animal des de que 
es perd fins que troben a la seva familia? On tenen 
el xip i com funciona? Com és el DNI d’un gos?

Si t’encanten els animals i la teva passió és poder 
ajudar-los, et recomanem que vinguis a fer l’activi-
tat de “Estimar-lo és cuidar-lo” on aprendras 
moltes coses que no sabies i et sorprendran.

L'autobús és un mitjà de transport on hi viatja 
molta gent. Això vol dir que quan pugem a un 
autobús hem de conviure una estona amb altres 
persones i en un espai que cal respectar.

Saps per on es puja i es baixa? Saps com t’has de 
comportar? Tot això i molt més ho aprendràs en 
aquesta activitat.

Les bones pràctiques en salut bucodental és 
important inculcar-tes des de la infància, ja que 
acostumar-nos a un hàbit des de petits fa que 
sigui més fàcil continuar realitzant-lo a posteriori.

La Clínica Dental Alba us ofereix una manera 
divertida i molt útil d’aprendre a cuidar les teves 
dents,



I SI TENS GANA, AL PARC TAMBÉ POTS BERENAR!
Al Parc de Nadal trobaràs diferents zones habilitades amb cadires per descansar. A més a més, si a mitja 
tarda tens gana, pots tastar les delicioses creps de la creperia o fer un cafè al bar. 


