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Resum dades del 34è Lleuresport – Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Girona.

Activitats
Nivells
Superfície
Visitants
Personal humà
Dies d’obertura
Preu entrada indiv.
Activitats juvenils

2018-2019
27
3
2500
Esperem superar la xifra any
passat (11.000)
65
7 dies ½
4€-6€
10

ÀREES I ACTIVITATS

Planta 0 Àrea Lúdica
Escenari
Tennis taula (a partir de 6 anys. També pots jugar amb el teu fill!). Activitat sense monitor, cal
anar a buscar el material al punt d’informació del Parc.
Granja inflable (de 4 a 12 anys)
“Titànic” inflable (de 4 a 10 anys)
Caseta del mar (de 2 a 5 anys)
Llits elàstics (a partir de 2 anys)
Ludoteca (partir d’un any). També pots jugar amb el teu fill!
La gimcana del Lleuresport (a partir de 5 anys. També pots jugar amb el teu fill!)

Planta 1 Àrea de Tallers CULTURA S/N
Tallers de Nadal (a partir de 2 anys. També pots jugar amb el teu fill!)
Tallers de reciclatge creatiu (a partir de 5 anys. També pots jugar amb el teu fill!)
Tallers d’ecologia (a partir de 5 anys)
Construeix el teu propi joc! (a partir de 5 anys. També pots jugar amb el teu fill!)
Tallers de complements decoratius (a partir de 5 anys. També pots jugar amb el teu fill!)
Taller i jocs col·laboratius (a partir de 5 anys. També pots jugar amb el teu fill!)
Maquilla’t amb Agrupació (a partir de 2 anys)
Action Painting amb robots. A càrrec de: Ingenium Creatiu . Vine a fer pintar els robots,
programant els moviments amb la tauleta i experimentant amb les formes que pots crear (a
partir de 5 anys)
Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona. Activitats per conèixer aquesta
apassionant professió. (per a totes les edats i només matins. També pots jugar amb el teu fill!)
*Per accedir aquesta planta hi ha un ascensor per les persones amb mobilitat reduïda.

Planta –1 Àrea d’Aventura – LLEURESPORT TEEN
Tir amb arc (a partir de 6 anys)
Espai de Circ( a partir de 6 anys)
Circuit d’e-boards (a partir de 7anys)
Rocòdrom (a partir de 6 anys)
Escalada amb caixes (a partir de 10 anys)
Escalada al pal (a partir de 8 anys)
Tirolina (a partir de 4 anys)
Circuit aeri d’aventura (a partir de 8 anys)
Pista americana(a partir de 5 anys)
Externet (partir de 10 anys)

AGENDA D’ESPECTACLES i ACTIVITATS PUNTUALS
27/12/2018


A les 12.00h, espectacle inaugural a càrrec del Gran Circ de Nadal de Girona sobre Gel 2



A les 18.00h. Fes-te una foto amb en Liós!

28/12/2018


A les 12.00h. Fes-te una foto amb en Liós!



De les 16.30h a 20.00h, taller de màgia de les beceroles al cel, a càrrec del Mag Artur

(àrea de tallers)
29/12/2018


A les 11.30h, taller Hora del conte amb gossos a càrrec d’ ATAGI

“Ens divertirem i aprendrem amb els nostres amics de quatre potes” .
Aquest taller va adreçat a infants de 6-12 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia (màxim places 14 enviant correu a activitats.seccions@geieg.cat



A les 17.30h, demostració de gossos de teràpia assistida i assistència a càrrec d’ATAGI

30/12/2018


A les 12.00h. Espectacle de màgia: És Nadal, neva!!!! a càrrec del MAG ARTUR.



A les 18.00h. Fes-te una foto amb en Liós!

31/12/2018


A les 11.00h-12.00h. VISITA del Patge Reial de SS.MM els Reis Mags d’Orient



De les 10.30 a 14.00h, Activitats d’iniciació al ROLLERSKI a càrrec de l’empresa ROLLGI
(Arnau Boix & Carles Artigas)(taller d’iniciació i *circuit de proves)
*zona exterior del parc

02/01/2019


A les 17.00h-18.00h. VISITA del Patge Reial de SS.MM els Reis Mags d’Orient



De les 10.30 a 14.00h, gaudeix de les HANDBIKES (esport adaptat) del GEiEG.

03/01/2019


De les 10:30h a 14.00h (àrea lúdica). Taller i demostració d’esports tradicionals catalans amb
Omnium cultural.



De les 10:30h a 14.00h Coneix el cos dels Mossos d’Esquadra a través tallers i veure per dins
un cotxe oficial!



A les 17.00h-18.00h. VISITA de la Patge Reial de SS.MM els Reis Mags d’Orient

04/01/2019


A les 12.00h. Fes-te una foto amb en Liós!

A més a més comptarem amb la presència de “Mans Unides” els dies 27, 28 i 29 de desembre a la
tarda i la Fundació Infància i Família el dia 3 i 4 de Gener al matí, en què ens informaran sobre les
seves fundacions.

