ACTIVITATS DE TARDOR
SETEMBRE A DESEMBRE

EDUCACIÓ
PRESENTACIÓ DE LA MALETA
DE LA BIODIVERSITAT
Quins recursos educatius existeixen per treballar
la biodiversitat? Vine a conèixer els materials
que conformen la maleta. També es realitzarà una
activitat al bosc de l’aula per aplicar alguns dels
recursos.
‒
DATA: dimarts 22 de setembre
HORARI: de 17.30 a 19h
A càrrec de: Mireia Abril i Miguel
Cativiela. Amb la col·laboració del Servei
de Documentació d’Educació Ambiental
Públic: P
 rofessorat i educadors/es de lleure

ECO-KYA:

JOCS COOPERATIUS SOBRE BIODIVERSITAT
Com podem treballar la biodiversitat a partir
de les experiències properes i quotidianes de
l’alumnat? De quina manera podem treballarho a l’aula? Sessió pràctica on posarem en
funcionament i avaluarem els jocs.
‒
Data: dimarts 27 d’octubre
Horari: de 12.15 a 13.45h
A càrrec de: Isabel Alves
Públic: P
 rofessorat i educadors/es de lleure

ELS ATENEUS DE FABRICACIÓ
COM A EINES EDUCATIVES
T’agradaria explorar els valors educatius de la
fabricació digital i entendre el seu encaix amb
l’educació ambiental? En aquesta sessió teòricopràctica aprendrem a utilitzar la fabricació digital
i a entendre-la com un recurs d’aprenentatge.
‒
Data: dijous 3 de desembre
Horari: de 16 a 20h
A càrrec de: Ateneu de Fabricació de La Fàbrica
del Sol
Públic: p
 rofessorat i professionals de l’educació
ambiental

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A
CENTRES EDUCATIUS I GRUPS
Vols venir a fer activitats a l’Aula amb el teu
grup? Presentació de 8 propostes educatives
autoguiades per aprofitar l’Aula i els recursos
que ofereix com a espai educatiu i context
d’aprenentatge.
‒
Data: dimecres 9 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.00h
A càrrec de: equip de formació Aula Ambiental
Bosc Turull
Públic: P
 rofessorat i educadors/es de lleure

ECOTURISME I EDUCACIÓ
AMBIENTAL. L’EXPERIÈNCIA
D’ACTUAR

(ALIANZA COMUNITARIA CONSERVACIONISTA DE
TURISMO ALTERNATIVO RURAL A COSTA RICA)
Parlarem de la xarxa ACTUAR, un exemple de
conservació comunitària en entorns naturals,
formada per socis/es de diferents comunitats
rurals i centres d’educació ambiental amb
l’objectiu de promoure el turisme comunitari per
la compra de terrenys per a la conservació de la
Biodiversitat i incentivar l’educació ambiental.
‒
Data: Dilluns 21 de desembre
Horari: de 18 a 19.30h
A càrrec de: Llorenç Planagumà Bosc Turull
Públic: G
 eneral

BIODIVERSITAT
PASSEJADA ETNOBOTÀNICA.
DESCOBRIM LES PLANTES
REMEIERES
Coneixes les plantes remeieres del nostre entorn
més pròxim? Passejada per l’Aula i voltants per
identificar les principals plantes que creixen i per
conèixer les seves virtuts, aplicacions i el seu ús
tradicional com a herbes remeieres.
‒
Data: dissabte 19 de setembre
Horari: de 11 a 13h
A càrrec de: Cristina Bota
Públic: G
 eneral i famílies

DIA MUNDIAL DELS OCELLS
Què en sabem dels ocells que viuen al nostre
poble o ciutat? Ruta per conèixer l’avifauna
urbana i la importància de mantenir i millorar la
salut de la biodiversitat que ens envolta. Activitat
dins del Dia Mundial dels Ocells 2015, centrat en
biodiversitat urbana.
‒
Data: diumenge 4 d’octubre
Horari: de 11 a 13h
Públic: General i famílies

L’ART DE VISITAR UN JARDÍ:
LA CREUETA DEL COLL

Vine a descobrir el Parc de la Creueta del Coll, que
aprofita l’espai d’una antiga pedrera, situada a la
falda d’un dels turons que configuren la part alta de
Barcelona. La natura, l´art i la memòria industrial es
donen la mà en aquest itinerari pels camins forestals
del turó del Coll.
‒
Data: dissabte 14 de novembre
Horari: de 11 a 13h
Amb la col·laboració de: La Fàbrica del Sol
Públic: General i famílies

ART, SALUT I BENESTAR
MATINAL DE YOGA (IYENGAR)
Vine a fer una sessió de ioga a l’aire lliure. Sessió
introductòria amb l’objectiu de despertar el cos,
introduir elements claus d’alineament, aprendre
a relaxar-nos i gaudir del propi treball. No cal
tenir experiència ni haver fet ioga abans. Portar
roba còmode, pantalons curts i MAT (màrfega
antilliscant).
‒
Data: Dissabte 24 d’octubre
Horari: de 11 a 13h
Preu: 2 €
A càrrec de: Jony Garcia
Públic: General

FOTOGRAFIEM LA TARDOR
Quins canvis es produeixen al verd i biodiversitat
urbana durant les estacions de l’any? Sessió
introductòria de fotografia de natura. Després
cada participant podrà aplicar els coneixements
apresos retratant els cromatismes característics
al barri del Coll i Vallcarca.
‒
Data: dimecres 4 de novembre
Horari: de 18:00 a 20:00h
Públic: General

TRAVESSA DE TARDOR PER
COLLSEROLA: DE VALLCARCA A SANT

CUGAT PEL COLL DE L’EROLA, LA FONT GROGA,
SANT MEDIR I CAN BORRELL

Resseguirem antics camins i racons tradicionals
on redescobrir, a pas tranquil, aquesta serra de
Collserola, una joia de biodiversitat al costat de
casa. Cal dur calçat còmode, esmorzar i dinar
lleuger. Una vegada a Sant Cugat prendrem els
Ferrocarrils que ens tornaran a la ciutat. Dificultat
tècnica baixa però amb d’esforç mitjà (15 Km, 4
horetes de marxa)
‒
Data: dissabte 7 de novembre
Horari: de 9 a 16h
A càrrec de: Josep Espigulé

VINE A CAMINAR PEL LABERINT
El Laberint es un dibuix prehistòric que crea el
seu propi camp d’energia. En dibuixarem un amb
elements naturals i l’omplirem de sons, sentit i poder.
Vine a gaudir de l’experiència de caminar pel laberint,
una eina de sanació i reequilibrament.
‒
Data: dissabte 12 de desembre
Horari: de 15.30 a 18h
A càrrec de: Christine Coveney

NIT D’ASTRONOMIA
Vine a conèixer les principals constel·lacions
del cel de tardor-hivern, entendre el moviment
dels astres del firmament, la seva classificació i
algunes llegendes lligades a ells, com és el cas de
les relacionades amb la constel·lació de Perseu.
Si el temps ho permet ens desplaçarem al cim
del Park Güell. Inclou petit refrigeri per entrar en
calor.
‒
Data: divendres 18 de desembre
Horari: de 18:30 a 21h
Preu: 2 eur
A càrrec de: Josep Espigulé

PLACES LIMITADES. FES LA TEVA INSCRIPCIÓ A aula@boscturull.cat O BÉ AL T 93 213 39 45

COMUNITAT
CONSTRUIM UNA ESPIRAL
D’AROMÀTIQUES
La permacultura proposa combinar estètica,
harmonia i respecte als ritmes de les plantes
mitjançant una espiral d’herbes aromàtiques.
Jornada de construcció i de plantació. Es combinaran
plantes aromàtiques i medicinals amb diferents
necessitats de lluminositat, aigua i orientació. Amb
dinar popular!
‒
Data: diumenge 20 de setembre i diumenge 18
d’octubre
Horari: de 10:30-16h
A càrrec de: grup permacultura bosc turull
Públic: G
 eneral i famílies

FEM COMPOST A CASA!

TALLER DE VERMICOMPOSTATGE
No tens jardí però vols fer compost a casa? El
vermicompostatge és una tècnica senzilla, discreta
i econòmica per transformar les restes orgàniques
en adob per a les plantes. Aprendrem com funciona,
a tenir cura del procés, coneixerem els seus
protagonistes i construirem un amb materials
reutilitzats.
‒
Data: dimecres 30 de setembre
Horari: de 18:30 a 20h
A càrrec de: Grup d’Informador/es Ambientals. Casa
d’Oficis Barcelona Activa
Públic: G
 eneral i famílies

FEM-NOS COMPOSTAIRES
T’agradaria tenir un compostador per fer adob amb
les restes orgàniques de la cuina i el jardí? Sessió
per conèixer com utilitzar-lo correctament i les
condicions per participar al programa metropolità
d’autocompostatge. Es lliuraran compostadors
als participants (indispensable disposar de pati,
terrassa o jardí).
‒
Data: dimecres 7 d’octubre
Horari: de 18:30 a 20:30h
Amb la col·laboració de: Programa
Metropolità d’Autocompostatge de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’AMB
Públic: General

ESTALVI D’AIGUA A LA LLAR
Una família de 4 membres pot estalviar a l’any més
de 400 € en la factura de l’aigua. Aplicant el sentit
comú i mesures senzilles, podem estalviar no només
diners sinó també volums importants d’aquest
recurs vital i limitat. Aprendrem com afecta el canvi
climàtic a la disponibilitat d’aigua, què és
l’aigua virtual i qui vulgui podrà jugar...
‒
Data: dimecres 21 d’octubre
Horari: de 18:30 a 20h
A càrrec de: Grup d’Informador/es
Ambientals de la Casa d’Oficis de Barcelona Activa
Públic: General

RESISTÈNCIES POPULARS CAP
A UNA SOBIRANIA ENERGÈTICA
DELS POBLES
Acció ludico-reivindicativa en motiu del Global
Frackdown, dia mundial Antifracking.
‒
Data: a concretar. del 9-13 de novembre
Coorganitzat amb: Centre per a la Sostenibilitat
Territorial, Plataforma Aturem el Fracking, Xarxa per
a la sobirania energética, ODG.
Públic: General

RESIDUS I ESTALVI A LA LLAR
Evitant el malbaratament alimentari a casa, podem
estalviar 600 € l’any. Donarem idees per reduir els
nostres residus i per estalviar-nos uns calerons. I ho
farem d’una manera ben divertida. Vols posar-te a
prova?
‒
Data: dimecres 25 de novembre
Horari: de 18:30 a 20:00h
Formador: Grup d’Informador/es Ambientals de la
Casa d’Oficis de Barcelona Activa

ESTALVIA AMB L’ENERGIA.

L’ELECTRICITAT A RÈGIM

Traduirem a euros els estalvis resultants d’aplicar
senzilles mesures, parlarem del problema i
solucions de l’ús i l’abús de l’energia i mostrarem
la motxilla “L’electricitat a règim”, un recurs per
auditar el consum elèctric de casa i reduir-lo, d’una
forma útil i divertida.
‒
Data: dimecres 16 de desembre
Horari: de 18:30 a 20:00h
Formador: Grup d’Informador/es Ambientals de la
Casa d’Oficis de Barcelona Activa

