
Popitas, les crispetes amb més sabor, cruixents i 
divertides també gaudeixen del Parc de Nadal.

Si ets dels que pensa que no hi ha pel·lícula sense 
crispetes, ets dels nostres, ja que en un parc de 
pel·lícula tampoc hi podien faltar.

Decora el teu recipient de Popitas al Parc de 
Nadal. El pots personalitzar amb purpurina de 
colors, dibuixos o el que se t’acudeixi, ja que 
després el podràs prendre cap a casa i utilitzar-lo 
quan quedis amb els teus amics i amigues per 
mirar una pel·lícula. Segur que tothom en voldrà 
un i et preguntaran com ho has fet!

Quan acabis de fer l’activitat, et convidem a que 
tastis les Popitas, les reines de les crispetes. Són 
cruixents i estan boníssimes, per això, segur que 
quan marxis ja voldràs tornar.

Les manualitats són una activitat ideal per fer volar la 
imaginació dels nens i nenes i gaudir d’una estona diver-
tida fent creacions pròpies, per aquest motiu, al Parc de 
Nadal trobaràs tota una secció “Do it yourself” en la qual 
podràs experimentar una nova manera de jugar i apren-
dre alhora que col·labores en el reciclatge i la reutilitza-
ció.

Ja tenim ganes de veure les teves creacions. Ens fas 
una visita?
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MUSICAL A RITME
DE SAMBA

M’ENCANTA ANAR
AL SUPERMERCAT!

VULL APRENDRE A 
FER CASTELLS!

T’agrada ballar al ritme de la música o sempre has 
volgut aprendre a tocar el tambor? Doncs al Parc 
de Nadal ho pots fer amb l’Associació Reusamba.

Vine i grava amb nosaltres el musical de samba 
alhora que aprens a moure’t amb les cançons més 
mogudes.

A més, consulta la programació de la Cercavila,  ja 
que hi ha dies que animaran el Parc de Nadal per 
oferir-te una autèntica festa.

Amb els nostres monitors aprendràs, gaudiràs i 
compartiràs moments molt divertits.

Quan surtis del Parc, portaràs el ritme a la sang i 
no podràs deixar de ballar en tot el dia!

Sempre has volgut aprendre a fer castells però no 
has tingut l’oportunitat de fer-ho? Busca dins del 
Parc l’estand dels castellers i puja ben a munt!

La frase més repetida quan els nens i nenes ho 
proven és: Mare, jo vull fer castells!

T’atreveixes a anar a comprar sol/a? Al teu hiper-
mercat del Parc de Nadal segur que sí!

Si vols fer una truita de patates, saps quins 
productes necessites? Pensa en el teu plat preferit 
i esbrina el que necessites comprar per elabo-
rar-lo. Passeja’t i fes la teva compra ideal!



LA GIMCANA DE LES 
ESTRELLES

EL RACÓ DE LES
LLAMINADURES

EDUCACIÓ VIÀRIA EN 
BICICLETA
Aprendre els senyals de tràfic no només és útil per 
quan conduïm, sinó que també ens serveixen com 
a peatons, ja que ens permeten intuir el que farà 
un vehicle. 

Vine a fer el circuit i posa a prova el teu aprenen-
tatge en educació viària. Vigila, no atropellis a 
ningú!

M’ENCANTA JUGAR A
TENNIS TAULA
Tant si vols aprendre a jugar o millorar la teva 
tècnica, els nostres monitors t'ajudaran.

Vine amb els teus amics o familiars i feu un petit 
torneig de tennis taula entre vosaltres. Us 
enganxarà tant que no podreu deixar de jugar-hi. 
Busca les taules a la part d'esports del Parc de 
Nadal!

La gimcana de les estrelles és un joc de pel·lícula!
Llança el dau gegant i segueix les indicacions dels 
monitors per superar l’activitat amb èxit.

Un joc que després podràs crear tu mateix quan 
estiguis a casa i jugar amb tota la família. Estàs 
preparat per moure’t dins la pel·lícula?

Ets més de dolç o de salat? No passa res per què 
al parc pensem en tothom. El que si que et podem 
recomanar es que no marxis sense tastar el dolç 
de sucre.

Ja saps que diuen...Un cop a l’any, no fa mal!
Tasta-ho i ens ho expliques!



PARTICIPA EN EL SORTEIG DE FACEBOOK!
És imprescindible que el guanyador pugui venir a recollir el premi al Parc el dilluns 4 de desembre.

Per tal de poder veure les fotografies que publiqueu, és imprescindible que tingueu el vostre perfil de 
Facebook com a "públic" ja que sinó, no les podrem veure.


