
PROGRAMACIÓ I FIRA INFÀNCIA (1 i 2 DESEMBRE) 

Anirem actualitzant els continguts!                              *Programació subjecte a modificacions 

DISSABTE DIA 1 DE DESEMBRE 

ESCENARI 

12:00  Gimnàstica Rítmica  

13:00  Musical “Colors”  

13:30 Sorteig 

18:00 Hip- Hop  

19:00 Sorteig 

 

PART EXTERIOR  DEL RECINTE* 

Tot el dia:   Boti-Boti 

Pel matí:  Ponis 

                  Territori Shrek  (Basket i atletisme) 

 

* Pot patir variacions  segons les condicions del temps 

 

INTERIOR DEL RECINTE FIRAL 

 

Tot el dia: Sala de videojocs 

  Punteria Beisbol 

  Sala de lectura per nens 

  Ludoteca per nens de 0 a 2 anys 

  Espai per pares (1) 

 

Matí:  Taller de musicoteràpia 

  Taller d’art-terapia  

  Scalextric  (ASPANOB) * 

 

Tarda:  Taller de malabars 

  Taller pinta-cares 

  Golf 

   

12:00  Xerrada Intel·ligència emocional (espai per pares) 

11:30  Contes sobre la pell (espai per pares) 

12:00  Contes familiars (espai per pares) 

 

 

* activitat amb un cost de 0,50€ per recaptar fons per l’associació ASPANOB 

 
(1)  L’espai per pares és un espai de trobada per a pares. Hi haurà una petita sala de lectura amb llibres 

sobre temes educatius, i també, serà el espai on es faran xerrades (mireu programació). 

 

 



PROGRAMACIÓ I FIRA INFÀNCIA (1 i 2 DESEMBRE) 

Anirem actualitzant els continguts!                             *Programació subjecte a modificacions 

DIUMENGE DIA 2 DE DESEMBRE 

ESCENARI 

11:00     Judo 

11:30  Capoeira 

12:00  Majorettes (Alaior) 

13:00      Dansa (Escola ballet Ute Dhal) 

13:30 Sorteig 

17:30 Pallassos i animació 

19:00 Sorteig 

 

PART EXTERIOR  DEL RECINTE* 

Tot el dia:   Boti-Boti 

 

Pel matí:  Ponis 

  Tir amb arc 

                  Territori Shrek  (Basket i atletisme) 

 

Per la tarda: Globoflexia (de 17:00 a 19:00 h.) 

 

* Pot patir variacions  segons les condicions del temps 

 

INTERIOR DEL RECINTE FIRAL 

 

Tot el dia: Sala de videojocs 

  Punteria Beisbol 

  Sala de lectura per nens 

  Ludoteca per nens de 0 a 2 anys 

  Espai per pares (1) 

 

Matí:  Taller d’escacs  

  Gimcana: “en busca del tesoro” 

  Scalextric (ASPANOB)*  

   

Tarda:  Taller de galetes (a partir de les 15:30) 

  Jocs gegants (a partir de les 15:30)  

     

12:00  Xerrada les flors de Bach (espai per pares) 

12:00  Taller fulards  porta bebès (espai per pares) 

13:00  Còlics i massatges (espai per pares) 

  ABAM (Assoc.Balear Alletament Matern) hi serà tot el matí per informar/orientar 

 

* activitat amb un cost de 0,50€ per recaptar fons per l’associació ASPANOB 

 
(1)  L’espai per pares és un espai de trobada per a pares. Hi haurà una petita sala de lectura amb llibres 

sobre temes educatius, i també, serà el espai on es faran xerrades (mireu programació). 


