TARDOR 2022

Parc de Can Vidalet
Vine amb la bici i podràs
reparar-la amb els
Bicikits. Demana’ls en
préstec!

Espai de joc: d’11.30 a 13.30 h
Activitats: de 12.00 a 13.00 h
18/09/2022

30/10/2022

L’herbari artístic

Cens d’ocells

Elaborem un herbari amb les plantes del parc

Un inventari dels ocells del parc

25/09/2022

06/11/2022

Els animals de companyia

El Twister de l’aigua

Aprenem a crear vincles afectius amb els nostres amics peluts

Un joc dinàmic i divertit per descobrir el cicle de l’aigua

02/10/2022
Hi ha fauna invasora al parc de Can Vidalet?
Saps què és una espècie invasora? Descobreix-ho i identifica les que es
troben al parc

13/11/2022
Construïm un molinet de vent?
Aprenem sobre energies renovables tot divertint-nos

09/10/2022
Els ocells dels parcs i taller de caixes niu!
Una descoberta dels ocells del parc

16/10/2022
La colònia de gats del parc de Can Vidalet
Saps per què s’han de controlar les colònies de gats? Coneixerem
aspectes sobre la seva convivència al parc

20/11/2022
El safari fotogràfic
Descoberta del parc a través de la fotografia

27/11/2022
El conte dels ocells i taller de menjadores
Una història que ens descobrirà els ocells del parc

23/10/2022
El termòmetre del soroll
Mesurem i analitzem el soroll del parc

04/12/2022
Cosmètica natural amb plantes remeieres
Productes cosmètics i saludables

#JugatecaCanVidalet

TARDOR 2022

Parc de la Fontsanta
Vine amb la bici i podràs
reparar-la amb els
Bicikits. Demana’ls en
préstec!

Horari: d’11.30 a 13.30 h
30/10/2022
Rastres i petjades dels animals del parc

18/09/2022
Temps de verema
Farem la verema i posteriorment trepitjarem el raïm per fer el most
Places limitades en dons torns, inscripció in situ, en el moment de fer
l’activitat

Coneixem els rastres i petjades d’animals que trobem al parc i fem un
rastre amb fang

06/11/2022
Coneguem els ocells del parc
Farem d’ornitòlegs per un dia!

25/09/2022

13/11/2022

Gimcana de la mobilitat

Taller d’experiments

Descobreix el món de la mobilitat sostenible

Aprenem a fer experiments amb elements de la natura

02/10/2022

20/11/2022

Tinguem cura de l’hort del jardí de papallones

Aprofruita

Participem en el manteniment del jardí de papallones del parc

Juguem i rebem consells per evitar el malbaratament d’aliments

09/10/2022
Reaprofitem el paper

27/11/2022

Fem paper reciclat amb el que ja no utilitzem

Natura a prop!

16/10/2022

Fem servir lupes per observar de ben a prop elements naturals del parc

On hem de llençar els residus?

04/12/2022

Aprendrem sobre el reciclatge amb un joc ben entretingut!

Construïm un molinet de vent?

23/10/2022

Aprenem sobre energies renovables tot divertint-nos

Els colors de la tardor
Descobrim la bellesa dels colors que ens amaga la tardor

#JugatecaFontsanta

