Resum de la quarta sessió de l’Ajuntament dels Infants: Recull de les propostes
d’activitats per a la Festa Major de Santa Cristina

CEIP Àngels Alemany

-

Representació teatral de la festa de Santa Cristina

-

Jocs

-

Xocolatada

-

Fira d’atraccions

-

Concurs de balls

-

Cursa d’obstacles

-

Gimcana

CEIP Esteve Carles

-

Torneig de futbol sala per a nens i nenes de 8 a 12 anys, el dissabte i el
diumenge al matí al pavelló municipal.

Gimcana Lloretenca

Objectius: Conèixer el poble, conèixer alguns dels jocs tradicionals de cucanya i
divertir-se.
Durada: 3 hores.
Edat: nens i nenes de 8 a 12 anys.
Agrupament: grups de 4 a 6 persones.
Llocs: Plaça de l’Ajuntament, Museu del Mar, monument de la sardana, Es Carai
Bernat, Sa Caleta, Plaça de l’església, capella dels Sants Metges, plaça de la
Magnòlia, sa Roca d’en Maig, Dona Marinera i platja gran.

Desenvolupament: es farien les inscripcions a la plaça de l’Ajuntament i se’ls donaria
dorsal, número i sobre per cada grup (amb 10 tiquets d’un punt i un mapa on
s’assenyala el Museu del Mar i la pregunta “com es diu la casa on es troba el Museu

del Mar?”). Cada grup hauria de contestar la pregunta i portar-la al control del Museu
del Mar. Es fa una prova i si passen la prova se’ls dóna un punt, un sobre amb un
mapa amb l’emplaçament que han de buscar i una pregunta per respondre. Això
s’aniria repetint per cada lloc a trobar. A cada lloc s’hauria de respondre la pregunta i
fer una prova (normalment un joc de cucanya).

CEIP Pere Torrent

-

Gimcana i pica pica

-

Festa com l’Hereu Riera

-

Activitats esportives

-

Esmorzar popular

-

Concurs de ball

CEIP Pompeu Fabra

-

Competició de natació

-

Passeig amb poni i cavall

“El dia dels nens”

Data: 23 o 24 de juliol
Edats: de 7 a 12 anys
Llocs: El Puntet, Xaloc, Capicua o d’altres centres i Plaça Pere Torrent
Horari: de 10 a 22 hores
Organització: els centres organitzaran activitats o diversos tallers des de les 11 del
matí fins a les 7 de la tarda. L’entrada serà gratuïta.
Activitats o tallers:
-

A les 10 del matí: xocolatada a la plaça Pere Torrent

-

Tallers: Fira on es mostren les noves tecnologies, projectes i innovacions,
noves pel·lícules, Karaoke, construcció de maquetes, construcció de titelles,
jocs d’aigua, cursos de carros o altres, trucs de màgia, manualitats, jocs
d’ordinador, concurs de dibuix, concurs de poesia o narracions.

-

A les 8 del vespre: botifarrada per a tots els nens i nenes a la plaça Pere
Torrent. Música i ball fins a les 10 de la nit. Durant el ball es farà l’entrega dels
premis dels dos concursos.

-

Inflables al Passeig Marítim.

Col·legi Immaculada Concepció

-

Sa morra morra per als nens i nenes quan s’acabi el dels grans

-

Xocolatada amb xurros gratis per a tothom a Santa Cristina

-

Inflables per als nens a l’aigua per a jugar a la tarda

-

Caminada des de Lloret fins a Santa Cristina al matí

-

Tirulina des de l’ermita fins a la platja

-

Gimcana infantil i juvenil pel bosc de Santa Cristina a la tarda

-

Fer una volta amb cavalls i ponis per Santa Cristina

-

Gelats per a tothom

-

Activitats esportives i activitats lúdiques a la platja: futbol, voleibol, disc volador
per equips, etc.

-

Activitats aquàtiques

-

Catifa de flors en honor de Santa Cristina

-

Guerra de pistoles d’aigua

-

Festa d’espuma

-

Teatre al carrer

-

Disfresses de paper

-

Cercavila de gegants

