
DIA 1. PAISATGES DE PRIMAVERA
Tots junts participarem en fer un gran 
quadre per donar la benvinguda a la 
primavera; flors, plantes, insectes, 
caragols, pardals, arbres seran coses 

que podrem dibuixar, retallar i apegar per tal de crear un 
gran quadre de la primavera.

DIA 8. CATXIRULO DE PÀSQUA
Les vacances de Pasqua són 
moments per a gaudir de la primavera 
i de les tradicions pasqüeres. Junt al 
berenar amb mones de pasqua, fer i 

volar catxirulos són les més tradicionals.

DIA 15. PLASTILINA CASERA
En aquest taller els xiquets aprenen 
a fer la seua pròpia plastilina casera 
amb elements que tots poden trobar 
en el rebost de casa, donar-li el color i 

la forma que més els agrade i inclús poden fer plastilina 
comestible! Farina de blat, farina de civada, aigua, sal, 
colorant alimentari, oli vegetal, midó, bols grans per a 
pastar, corró de pastar, paper de cuina, etc.

DIA 22. PLANETA PLANTA
Aprendrem com es realitza el pa-
per reciclat però d’una manera dife-
rent i creativa. A través d’un conta-
contes interactiu que ens explicarà 

l’educador, descobrirem la importància de la gestió de 
residus. Crearem paper reciclat però amb la forma de la 
terra i amb una peculiaritat molt més especial; al paper 
que fem li afegirem unes llavors.

DIA 29. ANIMALS SALVATGES
Què significa Animal Salvatge? Quins 
animals salvatges coneixem? Quins 
perills corren els animals salvatges? 
sabem qui és el linx ibèric? En aquest 

taller parlarem de tot açó i descobrirem alguns dels ani-
mals salvatges que tenim en la península ibèrica. Tam-
bé veurem els problemes que tenen aquests animals, i 
posarem l’exemple del linx ibèric.
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
SEGON TriMESTRe 2018

ABRIL MAIG JUNY

ACTIVITATS CENTRE AMBIENTAL EL VEDAT
(més informació www.naturaycultura.com/cavedat <http://www.naturaycultura.com/cavedat> . Tfn 961255152)

CENTRE AMBIENTAL EL VEDAT. 
CARRER DE LA FONT DE SANT LLUÍS, S/N.
TELÈFON: 961 25 51 52

ACTIVITATS INFANTILS ELS CAPS DE SETMANA

DIA 6. PAPALLONES DIVERTIDES
Amb materials de rebuig de casa 
o de l’escola donarem vida a unes 
papallones tan boniques com les 
que revolen ara en primavera per 

les nostres hortes i camps.

DIA 13. INSECTES DE PINZES 
DE FUSTA
Les pinzes que utilitzem per a 
estendre la roba, podem fer-les 
servir per a crear multitud de 

curiosos insectes que ens són ben coneguts per 
a regalar a l’amic o amiga invisibles estos propers 
Nadals com parotets, llagostes, papallones, 
marietes i molts més de forma senzilla i divertida.

DIA 20. EMMARCANT LES 
NOSTRES FOTOS
Aquest taller consisteix en que 
els xiquets i xiquetes aprenguen a 
fabricar-se els seus propis marcs 

amb els materials i colors que més els agraden. Per 
a decorar-los tenen al seu abast diversos materials 
reciclats. Cartró, macarrons, taps de botella, retalls 
de revista, goma eva, peces de puzle, cola, etc.

DIA 27. MENJADORS DE 
PARDALS
Fabricarem els nostres propis 
menjadors per a pardals per a po-
der posar-los en casa nostra, la 

nostra finestra, el jardí, o en el col·legi. És molt 
important que els materials siguen tots biodegra-
dables ja que van a quedar-se normalment a la 
natura. Caixetes de cartró, oueres de cartró, tubs 
de cartró de paper higiènic, paper gastat, filtres de 
cafè, grapadora, alpiste, cordell o llana, pintures...

DIA 3. MINI FORN SOLAR
Un bonic esperiment per a com-
probar el gran poder calorífic que 
té el sol, construïnt aquest mini-
forn amb un sencill retallable de 

cartó, que ens endurem a casa.

DIA 10. MOLINETS DE PAPER
Aprendrem a fer uns divertits 
molinets de paper amb els quals 
jugarem a fer-los rodar mentre 
correm per l’Hort, de forma 

semblant a com ho fan els grans molins eòlics 
moders que generen energía eléctrica neta i 
sostenible.

DIA 17. PEIXOS VALENCIANS
Els peixos que podem trobar en 
la província de València són molt 
variats. En aquest taller anem a 
veure als més coneguts i els més 

peculiars. Un taller on aprendrem a diferenciar 
alguns peixos d’aigua dolça d’uns altres d’aigua 
salada. Finalment, ens crearem el nostre peix pinça 
i aprendrem un joc per a realitzar amb ell.

tallers
tots els diumenges d’11 a 14 hores

ABRIL
1 i 2. Taller: Els minerals i les seues propietats.
7, 8 i 9. Taller: El camuflatge dels animals.
14. Mercat especial del ví i tallers infantils gratuïts.
14. Eixida familiar al Parc Natural del Montgó.
15. Taller: El món dels fòssils.
21 i 22. Taller: Els escarabats i els seus mites.
28 i 29. Taller: Fabrica la teua espelma.

MAIG
1. Taller: Fabrica la teua espelma.
5. Mercat especial de fruites i verdures de temporada i tallers infantils gratuïts.
6. Taller: Evolució humana
12 i 13. Taller: Sabó Artesanal
19 i 20. Taller: Els estels de mar.
26 i 27. Taller: SandArt.

10 DE JUNY CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL 
DEL MEDI AMBIENT

(Més informació en http://www.torrent.es/
torrentPublic/inicio/serveis/mediambient)

MÉS ACTIVITATS

JUNY
2. Mercat especial de fruites d´estiu i tallers infantils gratuïts.
3. Contacontes El Samaruc.
9. Taller: Les serps.
10. Portes Obertes: Celebració dia del Medi Ambient. Organitza l´Ajuntament 
de Torrent.
16 i 17. Taller: Hirameki.

Els tallers tenen una durada d’1 hora i un preu de 4 euros.
(Els tallers especials poden variar el preu, consulte nostra web).
Es realitzen tres torns cada dia que comencen a les 11h, 12h i 13h.
Tots el divendres tenim el taller de AmbientArt de 17:30h a 19h. Prèvia 
inscripció a través de la web.


