
 

 

 

 

  

 

  

   

  

Pròxim 5 de maig a les 10h. al Parc Lineal (zona picnic)  

i a les 10.30h. al C/ Santiago Calatrava 

 



 

ACTIVITATS 

 ACCIÓ JOVE: taller de xapes, cons de llepolies, concurs de microrelats i taller  

 d’ atrapasomnis. 

 AVV BENIMÀMET: taller de catxirulos, estand informatiu i rocòdrom. 

AJUNTAMENT DE BENIMÀMET: animació infantil durant el matí i 

espectacle infantil “El vendedor de humo”. 

 AMPA CEIP BENIMÀMET: jocs sobre Benimàmet en moviment. 

 AMPA IES BENIMÀMET: taller de clips decorats. 

 AMPA SANTIAGO CALATRAVA: taller de molinets de paper. 

 ASSOCACIÓ MULTIÈTNICA: manualitats amb filtre.  

AVAST:  taller de robòtica, taller d’astronomia i estand de conscienciació 

sobre els xiquets i xiquetes amb altes capacitats 

 BOLILLERES: mostra de treballs i iniciació al boixet. 

 CEI CAMPAMENT: taller de massa de sal. 

 CEI LA MILOTXA: globoflexia i taller infantil. 

 CEIP BENIMÀMET: exhibició de balls tradicionals. 

CEIP SANTIAGO CALATRAVA: presentació del projecte 50/50 i taller de 

material reciclat. 

 CELA: malabars, photocall, grafitti i animadors. 

ESCOLA DE FUTBOL DE BENIMÀMET: porteria i estand per donar a conèixer 

els seus projectes. 

 INTERED: jocs cooperatius i paracaigudes.  

 JUNIOR AVE MARIA: joc de "rugmelón" i estand d'informació. 

LES QUE TEIXEIXEN: mostra de treballs i iniciació a teixir.  

LLEIALS A JAUME I: dos tallers infantils i una mostra de roba de cavaller de                

Jaume I i de corsàries. A més, tindran una exhibició de balls. 

 LLOC DE VIDA: taller de meduses i photocall del fons del mar. 

  

 PARRÒQUIA DE SANT VICENT: taller de plantar petits esqueixos  

 per repoblar la plaça Doctor Ximeno i taller de punts de llibre. També  

 estand informatiu d’ACG. 

 SIOAM: taller de càpsules musicals i exhibicions musicals. 

 TEA i APNAV: oferta de productes realitzats pels usuaris de l'associació 

  i estand de conscienciació sobre l'autisme. 

             UNIVERSITAT POLITÈCNICA: taller científic. 

             UNIVERSITAT POPULAR: exhibició de balls. 

 

HORARI DE LES ACTIVITATS 

 

 

10:00 Cercavila pel Parc Lineal (des de la zona de picnic) 

10:30 Batucada IES Benimàmet  

 

 

Tallers, jocs i estands 

preparats per les 

entitats. 

11:00 Audicions SIOAM 

11:30 Balls del CEIP Benimàmet 

12:00 Balls de la UP 

 

12:30 

Presentació del projecte 50x50 a càrrec 

CEIP Santiago Calatrava. 

13:00 Concert de flauta de pà a càrrec de 

Diego Lema (Associació Multiètnica) 

14:00 Menjar popular. Compra el teu entrepà 

l’estand de venda! 

 

 

16:00 Espectacle “El vendedor de humo” per 

l’Ajuntament de Benimàmet. 

17:30 Repoblar la Plaça Doctor Ximeno. 

BEGUDES I ENTREPANS A PREUS 

POPULARS DURANT TOT EL DIA! 


