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La solidaritat té premi al Parc de Nadal
Com no podia ser d’una altra manera, un any més la solidaritat està present al Parc de Nadal. En
aquesta edició són dos els estands que tenen aquesta finalitat. El primer dels espais és Taps
solidaris. Així, sota l’eslògan “Ser solidari té premi” l’objectiu és recollir el màxim de taps de plàstic
possible i ajudar a la investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI. Tots
els que hi participin entraran en el sorteig de dues nits a Andorra i dos dies d’esquiades a Vallnord
gràcies a Esquiades.com. Dóna-li força, dóna-li vida!
D’altra banda, el resort Serra de Prades també aposta per solidaritat i totes aquelles persones que
donin 1€ a la Fundació Jeb Andrews entraran en el sorteig d’un cap de setmana i un sopar per a
quatre persones. La Fundació és un projecte personal, sense ànims de lucre i amb l’únic objectiu de
donar suport a les famílies amb nens amb càncer a través del seu conveni amb l’AFANOC i el seu
projecte de la casa dels Xuklis.. Sigues solidari, diu molt de tu.

Un mar de jocs a la ludoteca
Els petits de 0 a 4 anys tenen parada
obligatòria a la ludoteca. Entre la gran
quantitat d’activitats podran fer exercicis de
psicomotricitat, jugar amb titelles o
disfressar-se del que més els hi agradi. Tot
un mar d’oportunitats lúdiques al seu abast.
Els més atrevits també podran crear tot tipus
de construccions i passar-s’ho en gran amb
els diferents jocs que els monitors del Parc
han preparat per a l’edició d’enguany. Si
t’agrada la cuina o vols llençar-se a una
piscina plena de pilotes aquest és el teu
espai.

Aposta per la sostenibilitat
energètica
En quin tipus de vehicle sols anar a l’escola?
Sabries enumerar altres tipus d’energia a
banda del gasoil i la benzina que fan possible
que els cotxes i autobusos funcionin? En
aquest espai volem que facis una mirada al
futur i coneguis altres tipus d’energia més
sostenibles i que perjudiquen menys al nostre
planeta.
Després d’una petita xerrada amb els
monitors i de seguir les seves indicacions amb
el giracat podràs dirigir un petit vehicle que
funciona amb energia elèctrica per l’interior
d’un circuit.
L’objectiu del taller és introduir els valors de
reciclatge, eficiència energètica i sostenibilitat
entre els joves.

Jocs de taula per a tots
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. Sort i encerts!

Desperta els sentits
Preparat per fer exercicis i posar-hi tots els
teus sentits? Òptiques Teixidó t’ha preparat tot
un circuit de proves de psicomotricitat. Estàs
llest?
La primera d’elles avaluarà els teus reflexos i
tot seguit faràs una petita prova de bàsquet. La
tercera de les proves és un joc de colors i
figures geomètriques que has de seguir tot
saltant. La resta dels reptes que hauràs de
superar són diferents proves de memòria
visual. Estàs concentrat? Doncs endavant,
participa!

Bàsquet sense fronteres
T’imagines jugar a bàsquet amb una cadira
de rodes? La Federació Mestral Cocemfe de
Tarragona organitza partits de bàsquet
integral. Aquest esport integra jugadors que
es mouen gràcies a les cadires de rodes
amb altres que sols l’utilitzen durant el
partit.
Un cop hagis acabat el joc, pots compartir
les reflexions més personals que t’ha
despertat respecte a les persones amb
mobilitat reduïda.

Petits veterinaris. Estima la
teva mascota
Si t’agraden els animals, cuidar-los i conèixer més el seu
món aquest és el teu taller. Sota el nom “Estimar-los és
cuidar-los” els monitors del parc t’han preparat diferents
activitats per conèixer i sensibilitzar-te sobre la
importància de cuidar les mascotes domèstiques. Posa’t la
bata blanca i actua com un autèntic professional de la
salut dels animals. Els petits aprendran també que, a part
de jugar amb ells i treure’ls a passejar, tenir un animal a
casa implica tota una sèrie de cures i responsabilitats.
Petits veterinaris, preparats?

Demostra les teves habilitats a la gimcana Lizarran
La gimcana Lizarran ofereix a nens i
nenes l’oportunitat de demostrar les
seves habilitats esportives amb
diferents proves. Ja sigui corrent un
espai amb una sola cama, amb l’estic
d’hoquei o a una porteria amb un
porter gegant.
Els més ràpids i amb més encerts
tindran premi. Mira com ho fan els
altres participants i demostra totes les
teves habilitats esportives. El marcador
comença en 3, 2, 1. Som-hi!!

