
 

 
  
 

TARDOR 2021 

18/09/2021 
Què ens inspira al parc? Descobrim-ho amb els cinc 
sentits                                                                                                                             
 Jocs sensorials per aprendre a gaudir del parc 

 

25/09/2021 
Retrats del parc                                                                                           
Descoberta de la biodiversitat del parc a través de la fotografia 

 

02/10/2021 
Els secrets del parc                                                                                     
Jocs sensorials i taller artístic per descobrir els valors del parc 

09/10/2021 
Benvinguts al regne de les abelles                            
Descobrim i aprenem curiositats sobre les abelles 

16/10/2021 
Descobrim els colors del parc                                         
Activitat d’art amb elements de la natura 
 

23/10/2021 
Activitat del 15è Cicle. Pocions de bruixa                   
Quines plantes ens ajudarien a sobreviure si ens perdéssim al bosc? Fem un 
tastet d’infusions medicinals autòctones   

 

 

 

30/10/2021 
Fes el teu parc de tardor                                                              
Collage artístic amb elements naturals 

06/11/2021 
Taller de ioga per a tota la família                                      
Aprenem petites tècniques de relaxació i meditació 
 

13/11/2021 
Jocs sostenibles                                                               
Juguem amb jocs fets amb materials reciclats 

 
20/11/2021 
El trenet de la natura                                               
Construïm un conte sense pàgines 

27/11/2021 
Els sons del parc 
Identifiquem els sons de la natura del parc 
 

A la recerca del tresor 
A punt per a l’aventura? Explora la biodiversitat del parc! 

Espai de joc: d’11.30 a 14.00 h 
Activitats: de 12.00 a 14.00 h 
Totes les activitats es faran seguint les mesures de seguretat. 
És imprescindible dur mascareta. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parc del Mil·lenari 

Vine amb la teva bici i 
repara-la amb els Bicikits. 

Demana’ls en préstec! 



 

  
 

TARDOR 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/09/2021 
La vegetació singular del parc de la Torreblanca 
Descobrim la importància de la vegetació singular, la història i els 
elements patrimonials del parc de Torreblanca 

 

26/09/2021 
Cosmètica natural 
Productes cosmètics i saludables 

03/10/2021 
Fem l’animal 
Taller de descoberta de la presència de fauna als parcs 
metropolitans  

10/10/2021 
Explora el parc 
Descoberta de la vegetació, la fauna i els valors ambientals que 
presenten els parcs metropolitans en entorns urbans 

 

17/10/2021 

Herbari artístic 
Elaborem un herbari amb les plantes del parc 

 
 

24/10/2021 
Aire net, mobilitat sostenible! 
La contaminació atmosfèrica. Taller de reflectors al parc 

31/10/2021 
L’oca de la mobilitat 
Descobrim els secrets de la mobilitat sostenible jugant al joc 
tradicional de l’oca 

07/11/2021 
La fauna secreta del parc 
Descobrim les petjades dels animals que viuen al parc  

14/11/2021 
Art i natura 
Elaborem testos de cartró reciclat i ens emportarem les plantes a 
casa 

 

21/11/2021 

Ecoregal 
Taller de regals sostenibles per Nadal 

28/11/2021 
Safari fotogràfic 
Descoberta del parc a través de la fotografia 

 

 

 

Parc de Torreblanca 

Espai de joc: d’11.30 a 14.00 h 
Activitats: de 12.00 a 14.00 h 
Totes les activitats es faran seguint les mesures de seguretat.  
És imprescindible dur mascareta. 

 
 
 
 

Vine amb la teva bici i 
repara-la amb els Bicikits. 

Demana’ls en préstec! 


