
T'imagines poder plasmar en paper el teu 
personatge preferit? Doncs deixa d'imaginar-t'ho i 
vine a fer-ho realitat. Al Parc de Nadal pots fer 
pel·lícules amb les mans!

Paper, cartolina, purpurina, ulls...Pensa, dibuixa, 
retalla i enganxa amb l'ajuda dels monitors. Ha 
arribat l'hora de decorar casa teva amb les teves 
creacions.

Una activitat que desenvolupa la imaginació al 
mateix temps que fomenta aspectes com la 
concentració o la coordinació.

Una pel·lícula feta amb les teves pròpies mans!
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PEL·LÍCULES AMB
LES MANS

3, 2, 1 ESPORT!
VINE A FER EL CIRCUIT
Si t’agrada fer esport, t’encantarà aquesta aquesta 
activitat. Jocs i exercicis de la mà de monitors del 
Bàsquet Ploms-Salle. Posa a prova la teva habilitat 
realitzant el circuit!



MANDALES I COLORS GRAFITI CÒMIC

FUTBOL SALA DE
PEL·LÍCULA

ENCISTELLA DE
CINEMA
Ets dels que sempre l’encistella quan juga a 
bàsquet? No ens ho creiem! Per això volem que 
vinguis a ensenyar-nos les teves habilitats.

I si ets dels que mai ho ha provat, t’animem a 
venir perquè els monitors t’ajudaran a conver-
tir-te en un gran jugador de bàsquet!

Una porteria amb uns números gegants on 
hauràs d’encertar la pilota de futbol. L’escenari 
perfecte per divertir-te amb els teus amics 
mentre us llenceu el repte per veure qui fa més 
encerts.

Prova sort practicant la teva punteria a la porteria 
del Club Futbol Sala Reus.

Desperta la teva creativitat a través dels manda-
les. Una manualitat plena de colors que després 
podràs emmarcar a casa i penjar-la a la teva habi-
tació.

Les manualitats són molt més que un entreteni-
ment. Són una manera de despertar la imaginació, 
de relaxar-se i de descobrir noves habilitats.

Vine a pintar el teu mandala de colors!

Els autors de còmics utilitzen tot un seguit de 
recursos gràfics que ens permet identificar-los 
amb molta facilitat. Els dibuixos, els globus de les 
onomatopeies o les vinyetes, són alguns dels 
elements.

Al Parc trobaràs una activitat molt divertida on es 
barreja l’art del grafiti amb el del còmic.

Posa a prova la teva imaginació!



RODATGE A
GALOP

NO HI HA PEL·LÍCULA
SENSE DOLÇOS!

LA TEVA CADIRA DE
DIRECTOR DE CINE
Un director de cinema es mereix una autèntica 
cadira de cine, per això no volem que marxis cap a 
casa sense la teva!

Crea, dibuixa, pinta i retalla la teva cadira. Amb la 
claqueta, el rodet de cinema i tots els elements 
que pots fer al parc, ja estaràs preparat per 
començar a fer la teva pel·lícula!

HI HAVIA UNA VEGADA
UN CIRC
Si ets dels que s’enfila per les parets a casa i t’en-
canta fer equilibris, acrobàcies i tombarelles, no 
pots marxar del parc sense provar aquesta activi-
tat!

Amb l’ajuda dels monitors podràs fer equilibris i 
desenvolupar habilitats físiques pròpies d’aquest 
tipus d’espectacle.

Diuen que el cavall és un dels animals més dòcils i 
que millor s’adapta a la vida amb l’ésser humà. 

Posa’t el barret i l’equipació i munta a cavall. Els 
monitors et donaran algunes indicacions i a més, 
podràs aprendre com viuen i altres curiositats.
No són cavalls de veritat però l’experiència serà 
igual de divertida!

Diuen que un cop a l’any no fa mal, així que en 
aquests dies tan nadalencs et mereixes un capritx 
ben dolç. 

Després pots passar per l’estand de la Clínica Alba 
on et donaran els millors consells per netejar-te les 
dents després de menjar llaminadures. 



CADA TARDA, UN AMBIENT IMMILLORABLE
Cada tarda, el Parc de Nadal es converteix en un espai ideal per compartir una bona estona amb amics i 
familiars. Estem a la recta final, així que si encara no has vingut a veure'ns, t'animem a fer-nos una visita! 
Moltes gràcies a totes les persones que feu possible aquest gran esdeveniment!


