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1 Duet Camp

13 Pintacares

2 Circuit d’aventura

14 Manualitats i jocs gegants

3 Jocs gegants

15 Recursos o residus?

4 Gimnàstica artIstíca

16 Esplugues Participa

25 Photocall de la diversitat

5 Contes beduïns

17 Punt d’informació de la Festa

26 Coneix altres cultures

6 Raid esportiu

18 Esport inclusiu

27 Jocs sobre diversitat

7 Futbol

19 Futbol Botons

28 Jocs col•laboratius

8 Rocòdrom

20 Esplulab

29 Torneig de Ping Pong

9 Esplujuga

21 Zumba Solidari i Kids

30 Jocs de taula

10 Taller de sorra

22 Dibuix i collage

31 Juga en família

11 Jocs de Protecció Civil

23 Castell d’argila

32 Joc d’escapada

12 Taller de bombolles

24 Taller de henna

Futbol recreatiu
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*Tots els WC són adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda
Consulta el detall de les
activitats al web
https://playful.esplugues.cat
SABIES QUÈ...?
El 28 de maig és el dia Internacional del Joc
Jugar és un dret reconegut per la Convenció
dels Drets de la Infància
Esplugues és una ciutat Playful

1

Duet Camp

Activitat física on es treballa tot el cos de manera funcional
mitjançant exercicis i jocs en grup

9 Esplujuga

Ludoteca mòbil de joc en família
(racó per a nadons, joc simbòlic, de moviment, construccions, etc.)

2 Circuit d’aventura

10 Taller de sorra

3 Jocs gegants

11 Jocs de Protecció Civil

Recorregut per posar a prova les habilitats dels més petits.
Diferents propostes de joc en gran format per a infants.

4 Gimnàstica artística

Exhibició de gimnàstica artística (17:30 a 18:30h)

5 Contes beduïns

Espectacle infantil que promou valors i anima a la cooperació i la
solidaritat entre els pobles. (18:30 a 19:30h)

Obrador de sorra per jugar amb les mans
Contacontes amb el Bob Esponja, fer diana amb la motxilla d’aigua i
taller de xapes

12 Taller de bombolles

Espai ensabonat amb diferents recipients per a l’experimentació.

13 Pintacares

Espai de per pintar-se la cara com cadascú vulgui.

6 Raid esportiu

14 Manualitats i jocs gegants

7 Futbol

15 Recursos o residus?

Megacistella, minigolf, diana inflable i joc interactiu.
Camp de futbol 3x3 i porter inflable

8 Rocòdrom

Activitat per practicar l’escalada en un inflable.

Manualitats, joc de Lince gegant i joc del Paracaigudes.
Taller per endinsar-se en el món de les 4 R
(Repensar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar) a través del joc. (17.30 a 18.30h)

16 Esplugues Participa

Punt d’informació i joc sobre el Pressupost Participatiu i altres processos.

17 Punt d’informació de la Festa

Informació de la Festa i participació al sorteig del joc de
cartes “Esplusaps”

18 Esport inclusiu

Circuits amb cadires de rodes, partits de bàsquet adaptat i boccia.

19 Futbol Botons

Exhibició i partits de futbol botons

20 Esplulab

Espai de programació de robots amb materials Lego i informació de l’EspluLAB.

21 Zumba Solidari i Kids

Activitat musical i esportiva de caràcter solidari (17:45 a 18:20h per
infants i a partir de les 18:20h per tothom)

22 Dibuix i collage

Creació de composicions artístiques amb collage

23 Castell d’argila

Joc de construcció d’un castell amb argila humida i eines de fusta.

26 Coneix altres cultures

Espai per fer-se fotos amb roba d’altres
països i aconseguir la polsera de la diversitat

27 Jocs sobre diversitat

Jocs de taula sobre diversitat

28 Jocs col•laboratius

Jocs per promoure la participació d’infants
i adolescents

29 Torneig de Ping Pong

Tennis taula en format lligueta i creuaments. (18-20h)

30 Jocs de taula

Jocs populars per jugar en equip.

31 Juga en família

Espai familiar per descobrir jocs de taula.

32 Joc d’escapada

24 Taller de henna

Escape Room en equips amb enigmes que ajudaran a conèixer
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (45 minuts).

25 Photocall de la diversitat

Activitats lúdiques i partit de futbol 7 (10 a 13h)

Espai on una professional pintarà les mans amb henna
Espai per fer-se fotos amb roba d’altres països i aconseguir la polsera
de la diversitat.
.

Futbol recreatiu

