municipi.
Aquest any a més, comptem amb algunes
novetats a tenir en compte. Muntarem un
mercat nadalenc a l’exterior on diferents
entitats de Calvià mostraran els seus
productes i la seva activitat formant així,
part activa d’aquest esdeveniment.

Un any més, i després de recuperar-lo en
2015, tornem amb una nova edició del Neula
Parc, un projecte participatiu en el qual
diferents departaments de l’Ajuntament,
associacions,
entitats
i
empreses
col·laboren per oferir a la ciutadania
activitats pensades per a l’entreteniment
i divertiment durant aquestes festes tan
familiars.
El Neula Parc és un projecte d’oci que
apropa als més petits de la casa, espais
on relacionar-se i passar uns moments
agradables i divertits amb altres amics i
amigues, i al costat de tota la família.
Calvià necessita d’aquests espais de
reunió. És una manera de compartir
moments, moments que creen cohesió i
participació entre tots els ciutadans del
municipi. Neula Parc genera espais que
apropen a l’administració d’una manera
més lúdica a tots els nostres veïns: policia,
cultura, IMEB, joventut, comunicació,
manteniment, ICE, IFOC ..., han col·laborat
oferint la seva cara més amable i propera.
Com a batle, em sento orgullós d’aquest
projecte i espero compartir-ho amb
vosaltres durant aquests dies de l’27 a
l’30 de desembre. Per això, us convido a
participar d’aquest esdeveniment dedicat
a tota la família i gaudir del Nadal al nostre

També tindrem el Neula Parc més inclusiu
ja que es destinarà una àrea especial per a
la conciliació de les famílies amb una àrea
de descans per a mares, pares i els més
petits.
A més, potenciarem i diferenciarem l’àrea
infantil per donar-los més protagonisme
amb una zona lúdica destacada a l’interior
d’una gran infraestructura climatitzada
nova aquest any.
Finalment aprofito l’ocasió per desitjar-vos
en el meu nom i el de tot l’equip de govern
un feliç any nou. També vull recordarvos que els ingressos d’aquest any es
dedicaran a aportar un granet de sorra a
projectes solidaris per col·laborar amb
entitats com Sonrisa Médica i Associació
Asperger de Balears, que ajuden a nins i
nines per aconseguir donar-los alegries en
moments difícils.
Val la pena fer-ho.

DIVENDRES 27
DESEMBRE

17h

HORARI D’HORABAIXA

Teatre i jocs
simbòlics

16h
Animació

Cançons
Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.
INTERIOR DEL PARC

16.15h

Taller

Els nins i nines podran donar curs
a la seva imaginació on podran
disfressar-se i crear els seus propis
escenaris de joc amb una gran
varietat de material.
ZONA TALLERS

18.15h
17.30h
Photocall
HALL

Taller

Túnel sensorial amb
material reciclat
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

16.30h
Taller

Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.
ZONA TALLERS

16.45h
Bústia Reial
HALL

17h
Actuació

UAPIDUBI
Animació infantil amb cançons
populars de les Illes Balears i la
resta de món.
ESCENARI

Animació

Jocs
Balls i jocs amb tots els nins i nines
i també les seves famílies, en els
diferents espais del parc.
INTERIOR DEL PARC

17.30h
Taller

18.30h

Psicomotricitat

Taller

En aquest taller els nins i nines
podran divertir-se al mateix temps
que treballen les seves habilitats
motrius bàsiques.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

17.30h
Taller

Pintacares

Manualitats infantils
amb contingut
nadalenc
ZONA TALLERS

19h
Taller
Creació de jocs amb
material reciclat

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)
ZONA TALLERS

18h
Taller
Construcció i
experimentació
Creació
de
petits
espais
d’experimentació musical, tàctil on
poder jugar amb els diferents sons
i textures.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

19h
Animació

Balls
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

DISSABTE 28 DE
DESEMBRE

HORARI D’HORABAIXA

16h

HORARI DEMATÍ

Animació

Cançons

10h
Animació

Balls
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

11.45h
Bústia Reial
HALL

12.15h
Actuació

Personatges animats

10.30h
Tallers

Manualitats amb
pasta
No només ens encanta menjar
pasta, també veurem que ens
podem divertir molt fent amb ella
figures i desenvolupant la nostra
imaginació.
ZONA TALLERS

10.30h
Tallers

Bolles de Nadal
Els nins i nines podran decorar al
seu gust bolles de diferents mides
per portar a casa i penjar a l’arbre.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

Una gran festa amb els personatges
de Disney; Mickey, Minnie, Pluto,
Donald o Gufy en la qual podràs
cantar, ballar i conèixer-los en
persona juntament amb els teus
amics i amigues.
ESCENARI

12.15h
Photocall.
HALL

Animació

Cançons
Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.
INTERIOR DEL PARC

INTERIOR DEL PARC

16h
Taller

Contacontes
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

16.30h
Taller

Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.
ZONA TALLERS

16.45h
Bústia Reial
HALL

13h
Animació

17h

Balls

Actuació

Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

11.15h

Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.

13.30h
Taller
Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.
ZONA TALLERS

Mel i Sucre
Mel i Sucre són cançons alegres que
serveixen per ballar, riure i gaudir.
Tenen un missatge de positivisme,
amor i respecte orientats cap als
més petits i petites.
ESCENARI

17h

18.15h

Taller

Animació

Teatre i jocs
simbòlics
Els nins i nines podran donar curs
a la seva imaginació on podran
disfressar-se i crear els seus propis
escenaris de joc amb una gran
varietat de material.
ZONA TALLERS

17.30h
Taller

Dibuixos amb
bimbolles de sabó
Si t’encanta fer bimbolles de sabó i
dibuixar, vine a fer les teves pròpies
decoracions. Cada bimbolla serà
una sorpresa!
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

17.30h
Photocall

Jocs
Balls i jocs amb tots els nins i nines
i també les seves famílies, en els
diferents espais de parc.
INTERIOR DEL PARC

18.30h
Taller

Manualitats infantils
amb contingut
nadalenc
ZONA TALLERS

19h
Taller

Creació de jocs amb
material reciclat
ZONA TALLERS

Construcció i
experimentació
Creació
de
petits
espais
d’experimentació musical, tàctil on
poder jugar amb els diferents sons
i textures.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

10.30h
Taller

Papiroflèxia i
globoflèxia
Els nins i nines tindran l’oportunitat
de manipular globus i paper sense
utilitzar tisores ni cola per obtenir
figures de formes variades.
ZONA TALLERS

10.30h

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Psicomotricitat

Taller

Balls

Fantàstics dibuixos farem amb
aquesta activitat creativa i
sorprenent.

Taller

18h

Animació

Pinta amb sal

17.30h

CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

10h

Taller

HALL

En aquest taller els nins i nines
podran divertir-se al mateix temps
que treballen les seves habilitats
motrius bàsiques.

HORARI DEMATÍ

19h
Animació

Balls
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.

11.15h
Animació

Cançons
Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.
INTERIOR DEL PARC

INTERIOR DEL PARC

11.45h
DIUMENGE 29 DE
DESEMBRE

Bústia Reial
HALL

HORARI D’HORABAIXA

16h
Animació

Cançons
Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.

12.15h
Actuació

Personatges animats
Una gran festa amb els personatges
de Disney; Mickey, Minnie, Pluto,
Donald o Gufy en la qual podràs
cantar, ballar i conèixer-los en
persona juntament amb els teus
amics i amigues.
ESCENARI

12.15h
Photocall
HALL

13h
Animació

INTERIOR DEL PARC

13.30h

Un gran assortiment de trucs
de màgia en què tu seràs el
protagonista. Aquest mag farà que
creguis en la màgia i et deixarà
amb la boca oberta.
ESCENARI

Tallers

Tactilopintura
Divertida i estimulant activitat on
els nins i nines pinten amb els dits
i les mans.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

16.15h
Embrúta’t!!
Quin gust poder tocar l’argila i
fer-ho amb les teves pròpies mans
! Això sí, després has d’esperar que
s’eixugui per poder regalar un bon
detall.

17h
Taller

Teatre i jocs simbòlics
Els nins i nines podran donar curs
a la seva imaginació on podran
disfressar-se i crear els seus propis
escenaris de joc amb una gran
varietat de material.
ZONA TALLERS

CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

16.30h
Taller

Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.
ZONA TALLERS

17.30h
Photocall
HALL

17.30h
Taller

Psicomotricitat

Jocs

ZONA TALLERS

Màgia, Mag Fèlix

16.15h

Taller
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.

Actuació

INTERIOR DEL PARC

Balls
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.

17h

16.45h
Bústia Reial
HALL

En aquest taller els nins i nines
podran divertir-se al mateix temps
que treballen les seves habilitats
motrius bàsiques.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

17.30h

19h

11.15h

Taller

Animació

Animació

Pintacares

Balls

Cançons

CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

18h
Taller

Construcció i
experimentació
Creació de petits espais
d’experimentació musical, tàctil on
poder jugar amb els diferents sons
i textures.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.

Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.

INTERIOR DEL PARC

DILLUNS 30 DE
DESEMBRE
HORARI DEMATÍ

INTERIOR DEL PARC

11.45h
Bústia Reial

10h

HALL

Animació

Balls

18.15h
Animació

Jocs.
Balls i jocs amb tots els nins i nines
i també les seves famílies, en els
diferents espais de parc.
INTERIOR DEL PARC

18.30h
Taller

Manualitats infantils
amb contingut
nadalenc.

Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

10.30h

12.15h
Photocall
HALL

Taller

13h

Estrelles Waldorf i
Neules

Balls.

Fantàstica decoració nadalenca
que els nins i nines podran realitzar
i dur-se a casa. Després pensa on la
col·locaràs!
ZONA TALLERS

Animació
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

ZONA TALLERS

10.30h
19h
Taller

Creació de jocs amb
material reciclat
ZONA TALLERS

Taller

Detalls nadalencs
A partir de plats de paper, pinces,
palets de gelat i altres elements
podrem fer divertits objectes de
Nadal.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

13.30h
Taller

Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.
ZONA TALLERS

HORARI D’HORABAIXA

16h
Animació

Cançons
Els teus personatges favorits de La
Patrulla Canina i Minions, cantaran
cançons amb tu i amb la teva
família per tot el Neula Parc.
INTERIOR DEL PARC

16h
Taller

Contacontes

17h

18h

Taller

Taller

Teatre i jocs
simbòlics

Construcció i
experimentació

Els nins i nines podran donar curs
a la seva imaginació on podran
disfressar-se i crear els seus propis
escenaris de joc amb una gran
varietat de material.
ZONA TALLERS

17.30h
Photocall
HALL

CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

17.30h
16.30h
Taller

Jocs
Vine i passa-ho d’allò més bé
amb els clàssics com l’aranya, el
mocadoret, peus quiets, etc.

Taller

Psicomotricitat
En aquest taller els nins i nines
podran divertir-se a el mateix temps
que treballen les seves habilitats
motrius bàsiques.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

ZONA TALLERS

18h
16.45h
Bústia Reial.
HALL

Taller

Pinta amb pompons
Art sensorial on els nins i nines
mostraran la seva creativitat amb
pompons de llana.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

17h
Actuació

Mamballetes
Una actuació musical amb
una gran banda de música en
directe acompanyats per un gran
paracaigudes amb què anem a
fer-te gaudir com mai al ritme de
les millors cançons.
ESCENARI

18h
Taller

Piruleta / ren
Com a despedida del Neula Parc,
podràs emportar-te una piruleta
que haurem decorat amb la forma
d’un ren. Bon regal, no et sembla?
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

Creació
de
petits
espais
d’experimentació musical, tàctil on
poder jugar amb els diferents sons
i textures.
CARPA EXTERIOR (0-6 ANYS)

18.15h
Animació

Jocs
Balls i jocs amb tots els nins i nines
i també les seves famílies, en els
diferents espais de parc.
INTERIOR DEL PARC

18.30h
Taller

Manualitats infantils
amb contingut
nadalenc
ZONA TALLERS

19h
Taller

Creació de jocs amb
material reciclat
ZONA TALLERS

19h
Animació

Balls
Es prepararan coreografies perquè
els nins i nines puguin aprendre i
ballar amb els seus personatges
preferits.
INTERIOR DEL PARC

ENTITATS COL·LABORADORES

Sonrisa Médica és una
associació sense ànim de
lucre, pionera a Espanya en
l’àmbit de l’acompanyament
de Pallassos d’Hospital a
pacients i declarada d’utilitat
pública pel Ministeri de
l’Interior en 2004. Regala
il·lusió i humor als hospitals
públics de les Illes Balears i
creu fermament en l’alegria
com a millor medicina, i en
el potencial del pallasso
d’hospital com a eina
terapèutica.

ENTITATS COL·LABORADORES

Som una Associació sense
ànim de lucre, formada per
famílies amb membres
Síndrome Asperger, el nostre
objectiu és difondre’l per
ajudar les persones que ho
pateixen a superar les seves
dificultats, per això fem
tallers d’habilitats socials, de
pares de germans. Sortides
d’oci. Organitzem jornades
de sensibilització. En general
volem ser un suport per a les
persones que tenen Asperger
i els seus familiars.

