
DESCRIPCIÓ DE TALLERS, JOCS I ACTIVITATS  NADALÀCTI C 
 
 
TALLER DE MÀSCARES  
Taller familiar i per infants a partir de 4 anys. Racó Creatiu. 
Vine a crear la teva pròpia màscara i transforma’ t! 
 
 
JOCS DE TAULA Espai Lúdic 
El castell de formatge  
Joc d’habilitat per a petits a partir de 4 anys 
Material: cartró, fusta i cascavell amb pinça 
Tira els daus i passa el pal de fusta pels forats de colors. Has de travessar les parets 
del castell sense que soni la campana. Vigila que els guardians no se'n adonin. Shhh... 
 
L’escala encantada  
Joc d’atzar i memòria per a petits a partir de 4 anys 
Material: cartró i fusta 
Tira els daus i puja per l’escala. Vés en compte perquè hi ha molts perills i obstacles. 
Descobreix el fantasma! 
 
El llop i les set cabretes  
Joc de memòria per a petits a partir de 5 anys 
Material: fusta i llauna amb cantos arrodonits 
S’acosta el llop i les cabretes s’amaguen. Quantes cabretes hi ha sota cada llauna? 
Observa, conta i recorda. Si l’encertes, les salves!  
 
Capità Flint  
Joc d’atzar per a nens a partir de 8 anys 
Material: cartes de cartró 
Si jugues bé les teves cartes i segueixes les pistes del lloro, trobaràs el tresor abans 
que el fantasma del Capità Flint t’atrapi. 
 
Speed Cups   
Joc d’habilitat i enginy per a nens a partir de 6 anys 
Material: cartes de cartró i gobelets de plàstic 
Treu una carta i col·loca els gobelets de colors en el mateix ordre i sentit de les 
il·lustracions. Has de ser ràpid de reflexos i el primer en tocar el timbre! 
 
Tsuro  
Joc d’estratègia per a nens a partir de 10 anys 
Material: cartes i tauler de cartró 
Col·loca les lloses al tauler i construeix un camí segur, sense que el rival te’l talli. 
 
Jungle Speed  
Material: cartes i tauler de cartró, tòtem de fusta 
Joc d’habilitat visual, memòria i reflexos per a nens a partir de 8 anys. 
Fixa’t bé en les formes i els colors de les cartes. Quan surti alguna de repetida, agafa 
el tòtem abans que ningú. Sigues ràpid!  
 
Dixit   
Joc creatiu, d’imaginació i psicologia per a nens a partir de 8 anys 
material: Cartes i tauler de cartró. Fitxes de fusta 



Associa una carta a una paraula, una frase o una imatge. La resta de jugadors han de 
posar la seva. Han d’endevinar quina és la carta del conta contes original. 
 
QUIOSC DE JOCS 
Activitat familiar, juvenil i per infants a partir de 3 anys. Espai Lúdic. 
Vine a jugar amb el joc que més t’agradi! podràs escollir si vols fer circ, construccions 
o jocs de taula. Només has de demanar-lo al Quiosc de Jocs! 
 
CONTE NADALÀCTIC  
Activitat infantil per a nens i nenes de 3 a 8 anys. Espai Chillout. 
Durada (20min) 
Vols saber a on va néixer el senyor Sol i els seus amics Planetes? Vols conèixer a la 
Senyora Gravetat? Un conte nadalàctic que et deixarà bocabadat amb tocs d’humor, 
joc, creativitat i companyerisme. 
-A càrrec d’Andrea Cortijo- 
 
ARBRE DELS DESITJOS  
Activitat per a totes les edats a partir dels 4 anys. Espai Creatiu 
Hi havia una vegada un arbre sense fulles que somiava amb omplir-se de fruits… 
Ens ajudes a omplir l’arbre de desitjos, fruits i fulles? Entre tots farem que tingui més 
vida que mai, i demanarem desitjos per acabar bé l’any i donar la benvinguda al nou! 
 
 
SCALEXTRIC  
Pistes de cotxes per a totes les edats. Espai Lúdic 
Scalextric Compaq per als menuts a partir de 5 anys  
Curses de cotxets pels més menuts 
Slot Rally Scalextric per tota la família a partir de 9 anys  
Pista de 2,15 x 1,50 m.  
Curses de cotxes de 4 carrils. Curses per torns per fer córrer els cotxes. Els més 
ràpids agafen els revolts a tota velocitat! 
 
ESCACS 
Espai Lúdic 
El joc d’estratègia per excelència. Mai passa de moda 
Activitat a càrrec d’EDAMI (Escuela de Ajedrez Miguel Illescas). 
http://www.edami.com 
fb: EDAMI 
 
Partides lliures d’escacs per a tota la família.  
 
ESCACS GEGANT  
El 4 de gener EDAMI, portarà un tauler gegant per a fer una súper partida d’escacs per 
equips. L’estratègia ho és tot! 
 
FUTBOL BOTONS Espai Lúdic 
Joc d’habilitat i estratègia. Activitat familiar. Edat recomanada: a partir de 7 anys. 
Material: taulers de fusta i botons de plàstic i galalit. 
Aprèn a jugar a futbol botons i faràs jugades fantàstiques amb uns cracks de merceria. 
Vine a xutar a gol amb nosaltres! 
 
CIRC I MALABARS  
Activitat familiar i juvenil i per a infants a partir de 2 anys. Espai Chill Out 



T’agraden el Circ i els Malabars? No et perdis el taller-espectacle on aprendràs jugant 
acompanyat de grans professionals del Circ! Vine amb la mare, el pare, l’àvia, l’avi, el 
tiet, la tieta, amb amics i amigues...tots fem Circ! 
-A càrrec de Joan Toro- 
 
 
RETALLABLES  
Activitat infantil i juvenil de creació per a nens de més 9 anys 
Material: paper, tisores, cola blanca 
Retalla la teva figura amb cura. Pot ser una casa, un castell o un cotxe antic. I 
emporta-te’ls a casa per a decorar la teva habitació o fer un regal molt especial. 
 
PINTA CARES  
Activitat de maquillatge infantil de fantasia per a totes les edats. Espai Creatiu. 
Vine a maquillar-te! Et podràs transformar en el personatge o animal que més t’agradi! 
 
 
LUDOTECA INFANTIL  
Espai per a la petita infància (0-3 anys) 
Veniu amb els més petits! trobareu un lloc on jugar, construir, compartir i gaudir en 
família. 
Entreu i sentiu-vos com a casa! 
 
ENMARCA’T  
Activitat familiar i per a infants a partir de 6 anys. Espai Creatiu. 
Avui tú ets l’estrella! Vine i escull la disfressa que més t’agradi! Fes-te una foto 
instantània i enganxa-la al teu marc personalitzat! Un record fet a mà per que no 
oblidis mai aquest dia!  
 
MANDALES  
Activitat familiar i juvenil, i per a infants a partir dels 6 anys. Espai Creatiu 
Vine a pintar el teu mandala! concentra’t, gaudeix i comparteix en família mentre fas la 
teva obra d’art. 
 
 
 
X-WING 
Taller impartit per un monitor del joc de taula d’Star Wars X-wing. Juvenil i adult + 12 
Pilota les naus rebels X-Wing i les imperials Tai. Necessitaràs pensar bé l’estratègia i 
molta punteria per a derrotar el costat fosc de la Força. 
Dia 30 de 17-20 h 
Dia 4 d’11 a 14:00 
Cal inscripció prèvia. Reserva la plaça a nadalactic@gmail.com 
 
COLLARETS  
Activitat familiar i juvenil, i per a infants a partir dels 6 anys. Espai Creatiu 
Un collaret, dos collarets, tres collarets...el teu collaret! Vine a fabricar el teu propi 
collar fet a mà, i emporta’t un penjoll original per poder portar aquestes festes! 
 
 
CAMPIONAT FUTBOL DE CARRER AMB PILOTES D’ESCUMA  
Activitat infantil i juvenil per equips de futbol de carrer per a nens a partir de 7 anys. 
Campionat de futbol per equips espontanis de 4 o 5 jugadors. Munta un equip amb els 
teus amics i sigues el primer en fer un golàs a la plaça del Sol!  



 
CARTA ALS REIS  
Activitat familiar per a infants a partir dels 4 anys. Espai Creatiu 
Encara no has fet la teva carta als reis? Vine a escriure la teva carta, i omple-la de 
creativitat per que els teus desitjos es facin realitat! 
 
 
PATGE REIAL  
Epai Chill Out 
Vine a la Plaça del Sol! El Patge Reial t’està esperant per fer-li arribar la teva carta als 
Reis Mags! 
 
 
VINE A CREAR UN CONTE  
Activitat familiar de taller de creació d’un conte infantil pels mateixos nanos +8 
Els autors de l’Agus i els monstres ens conviden a inventar-nos un guió i a imaginar els 
nostres personatges per fer un conte il·lustrat en directe!!! 
Jaume Copons i Liliana Fortuny autors d’Agus i els Monstres. Ed. Combel 
fb: Jaume Copons 
fb: Liliana Fortuny 
fb: Combel Editorial 
www.agus andmonsters .com 
 
 
 
TEIXIM AMB ELS DITS CORONES DE BALTASAR  
Taller de creació d’una corona de drapet pel rei Baltasar +5 
Activitat familiar a càrrec de Lalanalú 
lalanalu.com 
fb @lalanalutienda 
 
Per teixir no sempre calen agulles i ganxet. També pots teixir amb els dits. Vine a fer 
una corona amb drapet per al rei Baltasar!  
 
SORTEIGS NADALÀCTICS  
Per a tots els visitants del Nadalàctic. Espai Chill Out 
T’esperem al Nadalàctic. Vine a jugar i participa en totes les activitats que hem 
preparat. Però abans de marxar no t’oblidis de posar la teva papereta a la urna… 
Entraràs en els sorteigs de regals que han donat botigues i establiments graciencs.  

1. Joc de taula (+3 anys) de la botiga de joguines Bateau Lune 
2. Joc de taula (+ 8 anys) de botiga de joguines Jugar x Jugar  
3. Joc de taula (+ 8 anys) de la botiga de jocs The Curiosity Shop 
4. Kits creatius (+4 i +8 anys) de Comeet BCN 
5. Maqueta per muntar d’un avió Revell (+10 anys) de Button Maker BCN 
6. Kit de futbol botons (+7 anys) de Button Maker BCN  
7. Dos àlbums il·lustrats (+5 anys) de la llibreria Anita Llibres 
8. Berenar per a quatre persones del bar Amelie 
9. Sopar per a quatre persones a la pizzeria La Svolta 
10. Entrades de cinema per a dues persones del cinema Texas 
11. Taller d’una hora de classe de ganxet (+7 anys) a la botiga-taller Lalanalú 

 
Farem el sorteig el dia 4 de gener de 2017 a les 13:30 h a la Plaça del Sol!  
Que la sort t’acompanyi! 


