Exploradors
Si us plau, tingueu present que aquest programa d’activitats és orientatiu. És possible que l’horari, la ubicació o el tipus d’activitat variïn en el
programa definitiu. En aquests casos, sempre es proposarà una activitat alternativa equivalent a la proposada inicialment.

Programa d’Activitats
Divendres
17:00h		 Arribada al Vilar i tot, seguit, berenar 		
infantil. Plaça / Bar
17:00h Els més petits volen berenar. Plaça / Bar
18:00h Vine a saltar i a divertir-te amb l’inflable.
		
Al costat del parc infantil
18:00h Benvinguda als exploradors del Vilar i, tot
seguit, visitem la granja. Granja
18:30h Als més petits també els agrada jugar a ser
exploradors: Vine a explorar el Vilar per 		
poder descobrir els meravellosos encants
de la natura. Jardí

19:00h		 Petits grans exploradors! Esteu preparats
per la cursa d’orientació i ser “el millor 		
explorador del Vilar”? Jardí
19:00h		 Cursa de relleu amb els Hoverboard.
		 Al costat de recepció
22:00h Què et sembla explorar l’entorn nocturn de
la naturalesa? Doncs no et perdis el joc de
		 nit del Vilar: Plaça
		 (IMPORTANT: recorda portar llanterna)

ACTIVITATS PER A NADONS (fins a 24 mesos).  Activitats per a infants majors de 8 anys. El Vilar es reserva el dret a modificar les activitats.

Exploradors

Dissabte
10:00h La Masovera ens espera. Granja
10:00h Sala de jocs (de 0 a 4 anys). Ca la Masovera
(IMPORTANT: espai sense monitors)
10:45h Mini-granja “Bon dia aneguets”. Granja
11:00h Apunta’t a l’excursió recomanada: 		
“Descobrir els boscos de Nen Jesús de 		
Praga amb els exploradors més divertits”.
Plaça (IMPORTANT: Desplaçament amb 		
cotxes particulars)
11:00h Vine a saltar i a divertir-te amb l’inflable.
		
Al costat del parc infantil
11:30h		 Passeig en poni. Al costat del parc infantil
		 (IMPORTANT: Recollir el teu tiquet a la 		
recepció del Vilar)
11:30h		 Els nadons exploradors aprenen amb els 		
instruments de música. Sala Buscarols
12:00h		 Taller de cuina amb ambient d’exploradors!
Sala Vilaret
12:00h Afina la teva punteria amb la lona de la
porteria. Bar
15:00h		 Cinema infantil. Sala Buscarols
16:00h		 El rocòdrom del Vilar t’espera! Terrassa bar
16:00h Què és el més important per a un bon
		 explorador d’aventures? Doncs el seu 		
quadern de viatge i aventures! Per això, 		
vine a fabricar-lo. (Recorda portar una foto
mida carnet). Sala Vilaret

17:00h Xocolatada popular i ball de gegants. Plaça
17:00h Berenar especial per a nadons. Plaça
17:00h Vine a saltar i a divertir-te amb l’inflable.
		
Al costat del parc infantil
17:30h		 Passeig en poni. Al costat del parc infantil
(IMPORTANT: Recull el teu tiquet a la 		
recepció del Vilar)
18:00h Juguem als jocs tradicionals i més populars
amb la nostra família. Plaça
18:30h Joc sensorial per a nadons. Sala Buscarols
19:00h Activitats gastronòmica per a mares, pares,
avis, àvies...  Bar (+ de 18 anys)
19:00h Ludoteca exploradora. Bar (nens de més de
3 anys sense mares/pares)
19:00h Campionat de ping-pong. Camp de futbol
22:00h Anem plegats a ballar a la minidisco. Bar

Diumenge
10:00h Vine a dir “bon dia” als animalets. Granja
10:00h Sala de jocs (de 0 a 4 anys). Ca la Masovera
(IMPORTANT: Espai sense monitors)
10:45h Mini-granja “Bon dia aneguets”. Granja
11:00h Vine a saltar i a divertir-te amb l’inflable.
Al costat del parc infantil
11:30h Posa’t en forma com els exploradors. 		
Piscina
11:30h Vine a saltar: Inflable per a nadons.
		
Sala Buscarols
12:00h		 Jocs cooperatius i divertits. Camp de futbol
12:00h		 Campionat de futbolí. Al costat de recepció
15:00h Cinema infantil. Sala Buscarols

16:00h Que fantàstic i preciós és el nostre hort!
Hort
17:00h		 Berenar infantil. Plaça
17:00h		 Berenar especial per a nadons. Plaça
17:00h Vine a saltar i a divertir-te amb l’inflable.
		
Al costat del parc infantil

ACTIVITATS PER A NADONS (fins a 24 mesos).  Activitats per a infants majors de 8 anys. El Vilar es reserva el dret a modificar les activitats.

