Dates i horaris
Matins de 10 a 13 h
Tardes de 17 a 20 h

27/12/18
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
28/12/18
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
31/12/18
De 10 a 13 h
02/01/19
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
03/01/19
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
04/01/19
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h

El Nadal és el temps dels infants per excel·lència i
per aquest motiu volem oferir-los un ampli ventall
d’activitats per al seu lleure, per a la seva educació i,
alhora, que facilitin la conciliació familiar dels pares
i mares. Amb aquesta finalitat, enguany tornem a obrir
espais i a activar una programació d’activitats com el
Parc Nadal, amb diferents preus per tal que s’ajusti a
les necessitats de les famílies.
El Parc de Nadal és un espai on els infants poden
aprendre jugant i poden divertir-se i desenvolupar la
seva imaginació i creativitat amb altres infants, d’acord
amb les seves preferències. El funcionament de
l’activitat potencia l’autonomia de l’Infant, que en tot
moment pot escollir l’espai de joc. I tot supervisat per
monitors i monitores degudament formats per assegurar
la tranquil·litat de tothom.
Des de l’Ajuntament tenim molt clar que hem de
concentrar els esforços en prioritzar l’atenció a les
persones i a mantenir els serveis que donen resposta
a les necessitats socials, culturals i de lleure de tots els
vilatans de Molins de Rei. Per això us recordem que a
més del Parc de Nadal també compteu amb les activitats
del Centre Comunitari Pont de la Cadena i al Centre
Cívic l’Àngel (que mantenen la seva oferta de setembre
a juny), la Ludoteca d’Estiu i els Casals d’Estiu, que
cobreixen els espais de lleure dels vostres fills.
Aprofitem l’ocasió desitjant-vos unes bones festes
i un excel·lent 2019.

Amb col·laboració:

Joan Ramon Casals i Mata
Alcalde

Eduard Suárez Rovira
Regidor d’Infància i Famílies

I tu, jugues en català? A més a més de totes les
activitats que et proposem en aquest full i que
podràs fer en el Parc de Nadal, sàpigues que hi
ha molts jocs en català, per a infants ben petits i
per a joves de més de 14 anys, educatius i de rol,
de sobretaula o ordinador... Si vols saber quins
són, els podràs trobar al web del Consorci per a la
Normalització Lingüística: www.cpnl.cat/jocs,
en el Parc de Nadal.
Descarrega’t l’app “Jocs en català”
i també tindràs la informació
al mòbil.

PREUS:
4€ per sessió (matí o tarda)
3€ per sessió amb la presentació
del val de descompte (matí o tarda)

31 de desembre ens visitarà

Dijous 27/12/2018

Taller: “Braga”de coll
del Parc de Nadal

Taller: Banderola nadalenca

Divendres 28/12/2018

Taller: Imants

Taller: Xapes

Dilluns 31/01/2019

Taller: “Boles de neu”

Tancat		

Dimecres 02/01/2019

Taller: Estoig de feltre

Taller: Penja-Notes

Dijous 03/01/2019

Taller: Mascares
Monstruoses

Taller: amb ”Fhisher Tip”

Divendres 04/01/2019

Taller: Punt de llibre

Animació amb Ambauka

*Les famílies o acompanyats dels infants no poden entrar al Parc.

Amb col·laboració:

Disseny: www.anecta.cat

l’home dels nassos

