
 

 
  
 

PRIMAVERA 2022 

05/03/2022 
Aigua va! 
Com d’important és l’aigua en les nostres vides? 
 

 
 
12/03/2022 
Aprofruita 
Juguem i rebem consells per evitar el malbaratament d’aliments 

 
 

19/03/2022 
Mòbil d’elements naturals 
Taller creatiu utilitzant elements de la natura 

26/03/2022 
El termòmetre del soroll                            
Mesurem i analitzem el soroll del parc 

02/04/2022 
Plasmem la natura                                                                      
Taller d’art i natura 
 

09/04/2022 
Els ocells del parc  
Saps quins ocells viuen al parc? Observem-los! 

 

 

 

23/04/2022 
Animals de fusta 
Elaborem una joguina ben original!   
 

30/04/2022 
Safari fotogràfic                                                                      
Descoberta del parc a través de la fotografia 
 

07/05/2022 
16è cicle d’activitats als parcs, platges i rius 
metropolitans. Dia de les papallones: fem petits 
hotels d’insectes 
Descobrim les papallones i altres insectes del parc. Ens fem un 
hotel d’insectes?  
 

14/05/2022 
16è cicle d’activitats als parcs, platges i rius 
metropolitans. Uns amics ben animals                              
Juga amb els teus animals de companyia 
 

21/05/2022                                               
Bioblitz Metropolità                                                 
Descoberta i observació de la flora i fauna del parc 
 

28/05/2022 

Construïm un molinet?                                               
Taller sobre les energies i construcció d’un molinet de vent                                                                              

 
 

04/06/2022 

Recol·lecta i recicla                                                                                                                                             
Residu zero. Aprenem a caracteritzar els residus que generem 
 

 

 

Horari: d’11.30 a 13.30 h 
Totes les activitats es faran seguint les mesures de seguretat vigents 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[CBN1] 

Parc del Mil·lenari 

#JugatecaMillenari  

Vine amb la bici i 
podràs reparar-la  
amb els Bicikits.  

Demana’ls en préstec! 
 



 

  
 

PRIMAVERA 2022 

#JugatecaTorreblanca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/03/2022 
Hotel d’insectes 
Què són els hotels d’insectes? Ens en fem un?  

13/03/2022 
Testing d’invertebrats 
Fem un inventari dels invertebrats del parc 

20/03/2022 
Dia Mundial de l’Aigua 
Com d’important és l’aigua a les nostres vides? Descobreix-ho a partir 
d’un taller 

27/03/2022 
Bijuteria 
Joies fetes amb elements naturals del parc 

03/04/2022 
Explora el parc  

Descoberta de la vegetació, la fauna i els valors ambientals del parc. 
Agafa botes i motxilla, que comença l’expedició! 

 

10/04/2022 
L’últim arbre 
La història de la Irene ens descobrirà la importància dels arbres 

 
 

24/04/2022 
Menys soroll i més somriures 
Quins són els bons hàbits per reduir la contaminació acústica? 

 

01/05/2022 
Jocs de taula 
Juguem a jocs tradicionals fets amb material reciclat 

08/05/2022 
Dia de les papallones. Simulem un jardí de papallones 
Com viuen les papallones? Quines podem trobar al parc?  

15/05/2022 
Revisem les caixes niu del parc 
Recompte de les caixes niu del parc i explicació de les característiques més 
importants 

22/05/2022 
Bioblitz Metropolità  
Fem un inventari de les espècies del parc 

29/05/2022 
Petits invertebrats aquàtics 
Observem la fauna de la bassa del parc 

05/06/2022 
Els ocells del parc  
Descobrim quins ocells hi ha al parc i construïm-los menjadores 

 

 

 

 

Parc de Torreblanca 

Espai de joc: d’11.30 a 13.30 h 
Activitats: de 12.00 a 13.00 h 
Totes les activitats es faran seguint les mesures de seguretat vigents 

 
 
 
 

Vine amb la bici i podràs 
reparar-la amb els 

Bicikits. Demana’ls en 
préstec! 


