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Les noves tecnologies guanyen espai al Parc

Les noves tecnologies, a través d’aplicacions per a mòbil, videoconsoles o els avenços en 
informàtica s’han guanyat el seu propi espai entre nens, adolescents i els mateixos adults. Davant 
d’aquest panorama, el Parc de Nadal de Reus ha volgut sumar-se a la tecnologia. Així, en diferents 
espais del recinte podràs experimentar amb aquestes noves eines i utilitats per tu mateix. Has 
pensat alguna vegada en practicar surf sense anar a platja o mullar-te? Gràcies al simulador i la 
realitat virtual ara ho pots experimentar en tan sols uns minuts. 

Si d’altra banda el que t’agrada són els videojocs i entendre com funcionen a escala interna, tens un 
espai dedicat a la robòtica i la programació. Aprendràs com fer-los servir i quines són les utilitats 
més utilitzades en el teu dia a dia. Selecciona un color, un robot i fes tot el que puguis per moure’l 
en funció de les teves necessitats.  La competició comença ara mateix! 



Ludoteca, tots els  jocs que 
t’agraden al mateix espai

Els petits de 0 a 4 anys tenen parada 
obligato•ria a la ludoteca. Entre la gran 
quantitat d’activitats podran fer exercicis de 
psicomotricitat, jugar amb titelles o disfressar-
se del que me•s els hi agradi. Tot un mar de 
jocs, representacions i  oportunitats lu•diques 
al seu abast. 

Els me•s atrevits tambe• podran crear 
construccions gegants i passar-s’ho en gran 
amb els diferents jocs que els monitors del 
Parc han preparat per a l’edició d’enguany. 
L’objectiu és que els nens aprenguin a jugar 
junts i compartir objectius. Res millor que 
formar equip i aprendre dels companys.

D’altra banda, si el que li agrada és la cuina o 
llenc•ar-se a una piscina plena de pilotes 
aquest també e•s el seu espai. 

Vull aprendre Karate

Els més petits de la casa tenen l’oportunitat de 
conèixer de primera mà les bases del karate 
amb l’Associació Do Trinidad de Karate. Els 
monitors ensenyen diferents tècniques 
bàsiques: defensa, atac amb puny i atac amb 
puntada de peu.
 
Durant els dies del Parc de Nadal no deixis de 
passar per aquest espai per conèixer tot el que 
sempre has volgut saber d’aquest art marcial. 
Respectant les regles de l’esport, fes combats 
amb els teus companys de classe i ensenya tot 
el que saps.

La Colla Castellera Xiquets 
de Reus assaja al Parc

La Colla Castellera Xiquets de Reus ha deixat 
per un dia les seves instal·lacions habituals 
per assajar al Parc de Nadal. Així, pocs minuts 
després de les set de la tarda han aparegut els 
membres més destacats de la colla i que 
acostumes a veure durant el seguici festiu de 
la ciutat durant les dates més assenyalades de 
l’any.

L’assaig “in situ” ha despertat l’interès dels 
assistents en aquesta primera jornada del 
2017.



Un món de contes i representacions al Teatret del P arc

Cada tarda al Teatret del Parc hi trobaràs diferents representacions teatrals, actuacions, conta contes 
o actuacions de tot tipus. A tall d’exemple, avui dilluns hem tingut tres contes gràcies a la 
participació de l’Associació Juvenil Scout Jonathan Daniels, La Federació Mestral o l’Associació 
d’Amics del Cavall. Consulta l’horari del què t’agradaria veure, agafa lloc i preparat per viatjar i 
conèixer a un món ple de contes, aventures i sensacions sense moure’t de la cadira. La funció 
comença en 3,2,1… silenci!

Aprèn a programar 
robots i videojocs
El món de la robòtica i dels videojocs ha 
crescut d’una forma exponencial en els últims 
anys i ha arribat el moment d’aprendre’l des 
de molt petit. Aquest és l’objectiu del taller. 
Els nens aprendran a controlar el seu propi 
robot i entendran com funciona internament. 
Si prefereixes els videojocs, en aquest espai 
tens l’oportunitat tenir una autèntica 
experiència 2.0. 

Escac i mat. Jocs de 
taula

T’agraden els jocs de taula? Doncs a l’espai 
central del Parc de Nadal tens tot un seguit de 
taules preparades perquè puguis jugar amb els 
teus amics i familiars als escacs. Posa en marxa 
al marcador de temps i utilitza la millor tècnica 
per guanyar la partida. L’objectiu és enderrocar 
el rei i la reina del teu adversari abans que ho 
aconsegueixi ell. 



M’agrada preguntar i explicar tot el que passa

T’imagines un espai on educació, aprenentatge 
i oci encaixin a la perfecció? Doncs a l’estand  
‘The New Kids Club’ trobaràs el que necessites. 
Si tens entre 3 i 12 anys i vols passar una bona 
estona, entra al nostre espai per aprendre 
anglès, fer retallables i també les activitats 
vacacionals.

Amb els nostres monitors passaràs una molt 
bona estona al mateix temps que aprens. 
Combinació màgica. Tan sols faltes tu!


