Activitats ambientals

11 de novembre

Taller de
castanyes

D’11:30 a 13:30 hores,
al parc del Canal de la Infanta

A partir de castanyes i
altres elements naturals
que ens regala la tardor,
farem un mòbil i altres
elements ornamentals.

PÚBLIC FAMILIAR
16 de setembre

Jocs d’aigua

Mitjançant jocs d’aigua i
uns experiments senzills
aprendrem a ser més curosos
en l’ús de l’aigua a les
nostres accions quotidianes.

23 de setembre

Gimcana de
la mobilitat
sostenible i
saludable*

Participeu en aquesta
gimcana per la ciutat de
Cornellà, utilitzant mitjans
de transport sostenibles.
Aprendrem, tot realitzant
diferents proves, la
importància de mantenir
l’aire net de les ciutats
tant per a la salut del medi
ambient com de les persones.

30 de setembre

Els nostres
animals de
companyia

Saps quina es la teva
responsabilitat quan tens un
animal de companyia? Saps
com són i quines són les seves
necessitats? Saps quin són
els beneficis que ens aporten
els animals de companyia?
Descobrirem aquestes
qüestions i moltes més a
partir d’un conte,
una xerrada
i una taller de
maquillatge!
Pots portar
el teu gos a
l’activitat.

7 de octubre

La Festa del
parc del Canal
de la Infanta

Celebrem la 1a Festa del parc
del Canal de la Infanta amb
jocs per a tota la família,
tallers de dibuix a l’aire, fem
ocells amb fang i elements
naturals i descobrim el
parc a través del sons.

14 de octubre

Construïm un
molinet de vent

Aprendrem el funcionament
bàsic de l’energia solar
fotovoltaica i de l’energia
eòlica i construirem un
molinet de vent de paper.
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18 de novembre
21 de octubre

Estampació amb
elements naturals

Experimentarem i coneixerem
les diferents formes i textures
de les plantes i elements que
ens envolten, deixant que
la natura ens inspiri d’una
manera creativa i divertida.

Un got d’aigua

Farem un tast de diferents
tipus d’aigua (d’aixeta i
envasada) i els participants,
mitjançant una petita
enquesta, faran una reflexió
conjunta sobre la qualitat
de l’aigua d’aixeta.

Els artistes de
la Natura.Taller
de Land-Art

4 de novembre

Taller de sabó
amb oli

Cornellà
Tots els diumenges
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de
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28 de octubre

Elaborarem jugant,
petites escultures amb
elements naturals que
construirem entre tots, que
fotografiarem i que quedaran
exposades al Parc durant
unes hores, potenciant
la nostra imaginació i
creativitat artística.
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25 de novembre

Construïm un
hotel d’insectes**
Els insectes pol·linitzadors
són molt importants per
la natura. Descobrirem
quins són aquests insectes i
construirem un “hotel” per
afavorir la seva presència.

A partir de l’oli brut d’ús
domèstic fabricarem el
nostre propi sabó recuperant
una de les tradicions
artesanals d’aprofitament i
reutilització de l’oli vegetal.

** Activitat d’11 a 13 h
** Activitat del XII Cicle de Parcs i Platges. Cal inscripció prèvia al
93 256 22 20 (de dl a dv, de 10 a 13 h) o activmuseuciencies@bcn.cat

Parcs de

Cornellà
Tallers
Gimcanes
Contes
Jocs…

D’11:30 a 13:30 hores,
al parc de Can Mercader
PÚBLIC FAMILIAR

Mou el cos per la
salut ambiental

Activitat en la qual es
treballaran els conceptes
de salut ambiental i
contaminació acústica
a partir de la dansa com a
pedagogia activa i creativa.

23 de setembre

Gimcana de
la mobilitat
sostenible i
saludable*

El jardí històric,
la seva vegetació
singular i
el trenet en
miniatura**

Els visitants podran
descobrir, primer des de dalt
d’un trenet en miniatura,
i després a peu, una altra
manera de mirar-se el Parc
de Can Mercader, on la
història, l’art, el lleure i
la botànica conflueixen en
aquest conjunt que havia
format part de l’antiga finca
Mercader a Cornellà.

Construcció de menjadores
amb material reciclat i
explicació de les especies
que solen apropar-s’hi. Es
farà un tomb pel parc per
observar fauna i anotar
quines espècies hi trobem.

28 de octubre

La biodiversitat
del parc de
can Mercader.
L’estany, els
ocells i la
vegetació singular

Saps quina es la teva
responsabilitat quan tens
un animal de companyia?
Saps com són i quines són
les seves necessitats? Saps
quin són els beneficis que
ens aporten els animals de
companyia? Descobrirem
aquestes qüestions i moltes
més a partir d’un conte,
una xerrada i una taller de
maquillatge! Pots portar
el teu gos a l’activitat.

D’11:30 a 13:30 hores.
És un espai de joc per a les famílies, promogut per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que ofereix als participants una
oportunitat d’aprenentatge i experimentació a través del
joc, tenint com a fil conductor la sostenibilitat ambiental.
Els principals objectius són donar a conèixer els valors socials,
patrimonials i ambientals del parc i promoure una relació de
bona convivència entre els ciutadans i els seus parcs.
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de

Els diumenges, de 10 a 14 h

Cornellà
Llobr
de
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És un espai de trobada entre els pagesos del Parc Agrari del
Baix Llobregat i els consumidors, que ofereix la possibilitat de
comprar directament a pagès fruites i hortalisses de proximitat
a productors comarcals. El Mercat de Pagès respon a la
voluntat de promoure una agricultura local i de temporada,
justa social i ambientalment, i un consum responsable.
Parc de Can Mercader

Sant Ildefons

D’una manera pràctica
i experimental anirem
descobrint la vegetació
catalogada, els ocells, els
amfibis de la bassa, caixes
niu, i el paper ambiental
dels parcs en l’entorn urbà.

30 de setembre

Taller de
menjadores
per a ocells

Celebrem la 1a Festa del
parc de Can Mercader amb
jocs per a tota la família:
construcció d’instruments,
tallers de mandala i
“de flor en flor”.

Els nostres
animals de
companyia

Alle

Carretera de L’Hospitalet, s/n.
08940 Cornellà de Llobregat

nde

14 de octubre

Estampació amb
elements naturals

Experimentarem i coneixerem
les diferents formes i textures
de les plantes i elements que
ens envolten, deixant que
la natura ens inspiri d’una
manera creativa i divertida.

** Activitat d’11 a 13 h
** Lloc i horari: Museu Palau Mercader a les 11 h. Cal inscripció prèvia al
93 474 51 35 (Castell), de 10 a 14 h o a museumercader@aj-cornella.cat

4 de novembre

Els artistes de
la Natura Taller
de Land-Art

Elaborarem jugant
petites escultures amb
elements naturals que
construirem entre tots, que
fotografiarem i que quedaran
exposades al Parc durant
unes hores, potenciant
la nostra imaginació i
creativitat artística.

18 de novembre

Recursos o Residus
Amb el joc de la ruleta dels
recursos t’endinsaràs en el
món de les 4 R (Repensar,
Reduir, Reutilitzar i Reciclar).
Reflexionaràs sobre bones
pràctiques que penjaran
d’un envàs reutilitzat.

25 de novembre

Fem ornaments
nadalencs més
sostenibles

Elaboració d’uns bonics
i sostenibles ornaments
nadalencs realitzats amb
elements naturals i reciclats.
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Participeu en aquesta
gimcana per la ciutat de
Cornellà, utilitzant mitjans
de transport sostenibles.
Aprendrem, tot realitzant
diferents proves, la
importància de mantenir
l’aire net de les ciutats
tant per a la salut del medi
ambient com de les persones.

07 de octubre

Festa del parc

11 de novembre

vad

16 de setembre

21 de octubre
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Activitats ambientals

Més informació:
www.elcampacasa.com
www.cornella.cat
www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda

