
 

9 d’abril 
Agafem el cabàs: Taller de cosum responsable, per conèixer les
ecoetiquetes i el cicle de vida de recursos i productes.

23 d’abril
Per Sant Jordi una rosa sense espines:  taller de reciclatge en
família on elaborarem roses amb materials reciclats.

30 d’abril 

Boscos de ciutat? L’ecologia del parc: activitat de descoberta de
l’ecosistema forestal amb un kit d’exploració.

14 de maig
Els  pans  d’arreu  del  món:  taller  familiar  per  fer  farines  i
elaborar pans a partir de diferents cereals.

21 de maig
Essència  de  Turonet:  taller  d’exploració  a  través  de  l’olfacte.
Identificació  de  plantes  aromàtiques  i  elaboració  de  caixes
d’essències per endevinar olors.

28 de maig
Qui hi viu aquí?: activitat participativa on es revisaran les caixes
instal·lades al febrer per observar si hi ha hagut nidificació.

4 de juny
Habitants  del  jardí  de  papallones:  activitat  participativa  on
s’identificaran  els  diferents  insectes  que  visiten  el  jardí  de
papallones. Alhora es farà manteniment de l’espai.

Horari: d’11:30 a 13:30

19 de febrer

Torna la Jugatecambiental!.
Una casa per a tothom: construcció i col·locació de caixes niu.

26 de febrer
Juguem amb les nostres creacions: taller de jocs amb joguines
construïdes amb materials reciclats en anteriors edicions de la
Jugatecambiental.

5 de març
Ocells  d’hivern:  observació  i  identificació  dels  ocells  més
comuns al parc de finals d’hivern.

12 de març
Gimcana  del  Parc  del  Turonet:  joc  de  pistes  amb  mapa  i
bruixola per descobrir els espais del parc més allunyats de la
Jugatecambiental.

19 de març
Alimentació  i  canvi  climàtic.  Què  tenen  a  veure?:  jocs  per
veure  els  diferents  models  de producció dels  aliments  i  com
contribueixen al canvi climàtic.

26 de març
Ens ajudes a construir un jardí per a  papallones?: activitat per
aprendre com la diversitat d’olors i colors i els diferents ritmes
de floració, afavoreixen la diversitat d’insectes.

2 d’abril

Festa d’Aigües: AGBAR convida les famílies a una gran festa
amb  nous  jocs  d’aigua  per  compondre  música,  construir
castells, fer navegar vaixells i fer arribar aigua a les cases.
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