
ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

EL PARC DE 
L’ORENETA,  
UN BOSC A LA 
NOSTRA CIUTAT

De 3 a 
10 anys

El Parc del Castell de l’Oreneta és un parc forestal, una porta 
al bosc mediterrani dins la ciutat. Farem una descoberta 
lúdica tot identificant els valors d’aquest parc forestal i 
acompanyant a l’esquirol Tirol a fer-se un niu!

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Parc de 
l’Oreneta

ELS SECRETS 
QUE AMAGA 
EL PARC DEL 
LABERINT

De 6 a 
14 anys

El Parc del Laberint és un jardí-museu únic a Barcelona, on 
es combina la part vegetal amb l’escultòrica i on s’amaguen 
molts mites i històries fantàstiques. Realitzarem una visita 
amb activitats lúdiques multi sensorials i de descoberta pels 
diferents ambients del jardí i els seus simbolismes.

Dilluns  
a divendres 
(excepte  
dimecres) 
De 10 a 11.30 h  
i d’ 11.30 a 13 h.

Parc del 
Laberint

ACTIVITATS PRESENCIALS

Activitats d’educació ambiental per a l’estiu adreçades  
a grups de casals i d’educació en el lleure.

Del 28 de juny  
al 30 de juliol de 2021

Informació i reserves:
comfuncionabarcelona@bcn.cat
933 26 22 23
(de dilluns a divendres  
de 10 h a 13 h)

El programa Com funciona Barcelona? us apropa la biodiversitat urbana i el funcionament ecològic  
de la ciutat a través de visites als espais verds i els horts urbans, amb tallers realitzats al centre o 
activitats dinamitzades on line.

TOTES LES  
ACTIVITATS SÓN  

GRATUÏTES  
I ADAPTADES  

A LES MESURES  
SANITÀRIES.



ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

DESCOBREIX 
ELS ESPAIS 
VERDS   
DEL BARRI.  
(‘A LA CARTA’)

De 6 a 
14 anys

Descobreix els beneficis ecològics dels espais verds urbans, 
com ara la biodiversitat o la connectivitat, i els valors socio-
culturals com la salut, el paisatge o la cultura.

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30 h  
i d’ 11.30 a 13 h.

A determinar 
en cada 
centre.

HORTS URBANS,  
CULTIVEM-NOS 
ELS SENTITS

De 3 a 
14 anys

Can Mestres és una de les poques masies amb horts cultivats 
i petites granges que queden a Barcelona. Realitzarem una 
gimcana lúdica que ens permetrà convertir-nos en grangers i 
hortolans per un dia i viure l’experiència amb els cinc sentits. 
També es pot realitzar en altres horts urbans sota demanda. 
*Aquesta visita està subjecte a les condicions sanitàries 
vigents en el moment de l’activitat.

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30 h  
i d’ 11.30 a 13 h.

Hort Urbà de 
Can Mestres

RECICLET,  
UN CONTE  
I TOT NET

De 3 a 6 
anys

En Reciclet és un drac que menja residus. L’acompanyarem en 
una de les seves aventures i descobrirem per què cal separar 
la brossa i de quina manera és millor fer-ho.

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30 h  
i d’ 11.30 a 13 h.

Centre 
educatiu

EL CONTE I ELS 
EXPERIMENTS 
DE L’INVENTOR 
GOTA

De 3 a 6 
anys

L’inventor Gota un dia té un malson: l’aigua del planeta s’ha 
esgotat! Per sort, amb els seus enginys i la nostra ajuda, deci-
direm què podem fer per cuidar l’aigua a través d’un conte I de 
diferents experiments.

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30 h 
i d’ 11.30 a 13 h.

Centre 
educatiu

MEC-MEC, 
PLAM,  
BRMM, SSST!

De 8 a 
12 anys

Cotxes, motos, obres... fonts, ocells i converses. Són molts els 
sons de la ciutat! Alguns més agradables i beneficiosos que 
els altres... Prendrem mesures amb el sonòmetre per enten-
dre com és el mapa acústic de la ciutat i què podem fer per 
millorar-lo.

Dilluns  
a divendres 
De 10 a 11.30 h  
i d’ 11.30 a 13 h.

Centre 
educatiu



RECURSOS ONLINE PER L ’ AUTOAPRENENTATGE

Propostes que es faciliten al professorat perquè aquest les comparteixin amb 
l’alumnat. Funcionen com a complement dels coneixements i informacions que 
s’estiguin treballant en relació amb l’educació ambiental i la sostenibilitat, i es 
realitzen de manera autònoma.

Reptes sobre la sostenibilitat a casa, a partir de 
jocs encadenats sobre diversos eixos temàtics. Cicle 
superior de primària i ESO.

Contacontes narrats sobre residus, biodiversitat i 
gestió urbana de l’aigua. Educació Infantil i primer 
cicle de primària.

Tallers, experimentacions i jocs en línia sobre 
reciclatge i qualitat ambiental. Cicle infantil i mitjà 
de primària. 

Diagnosi ambiental i tècniques d’observació i anàlisi 
sobre biodiversitat, mobilitat sostenible i transició 
energètica. Cicle superior de primària i ESO. 

Eixos temàtics: 

BIODIVERSITAT

AIGUA

RESIDUS

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

DESCOBRINT  
LA FÀBRICA  
DEL SOL

De 9 a 
14 anys

La Fàbrica del Sol és un edifici rehabilitat que aprofita les 
energies renovables per funcionar de manera neta i eficient. 
Descobreix tot allò que la caracteritza i fes propostes de millo-
ra d’altres espais de la ciutat per fer-los més eficients.

A concretar amb 
el centre educatiu

Visita 
online

LES CLAVEGUERES,  
UN VIATGE PER LA  
CIUTAT OCULTA

De 8 a 
14 anys

En aquesta visita coneixerem un tram de les clavegueres de 
Barcelona i observarem les característiques de les aigües que 
transporten. Explicarem com s’integra el tractament de l’aigua 
dins el seu cicle natural i debatrem sobre quines accions quo-
tidianes ajuden a prevenir la seva contaminació.

A concretar amb 
el centre educatiu

Visita 
online

ACTIVITATS DINAMITZADES ONLINE



El Centre  
de la Platja

El Centre de la Platja, un equipament d’educació ambiental ubicat a la platja del Somorrostro,  
on aprendre els valors ambientals del mar i del litoral de Barcelona.

ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

LA PLATJA, 
L’OBRADOR  
DE SORRA  
MÉS GRAN  
DE LA CIUTAT

De 0 a 5 
anys

Experimentar, sentir i aprendre. Nosaltres posem l’espai i els 
materials. Vosaltres, l’atenció i la imaginació. Veniu a compartir 
una estona de joc lliure per entendre i estimar el medi que ens 
envolta.

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

QUÈ EN SAPS,  
DE LES 
MEDUSES?

De 3 a 6 
anys

Si l’únic que saps de les meduses és que piquen, aquest és el 
teu taller! Un conte ens explicarà la seva biologia i farem un joc 
interactiu i sensorial amb materials per simular-ne els colors i 
les textures. T’hi esperem!

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

QUI VIU AL PARC  
DELS ESCULLS?

De 3 a 6 
anys

El parc dels esculls està desitjant ser descobert. Uns titelles 
t’explicaran el seu ecosistema i, si pares atenció a la represen-
tació, podràs reproduir el parc amb peces de construcció i de 
joc per entendre’n el valor ambiental.

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

Del 28 de juny  
al 30 de juliol de 2021

Informació i reserves:
centreplatja@bcn.cat
93 221 03 48
(de dilluns a diumenge  
de 10 h a 14 h)

ACTIVITATS PRESENCIALS

TOTES LES  
ACTIVITATS SÓN  

GRATUÏTES  
I ADAPTADES  

A LES MESURES  
SANITÀRIES.



El Centre  
de la Platja

ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

GIMCANA DE LES 
PLATGES I LA 
BIODIVERSITAT

De 7 a 
12 anys

Diverteix-te cercant pistes a la platja de Somorrostro. Tot jugant 
aprendràs sobre el medi ambient, la seguretat i els serveis de 
les platges i podràs trobar un tresor ben especial! T’hi apuntes?

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

LA BIODIVERSITAT 
A LES PLATGES 
DE BARCELONA: 
UN GRAN 
TRESOR!

De 7 a 
12 anys

Descobreix els tresors amagats a la platja de Somorrostro! Bus-
ca’ls al trencant de les onades, entre les roques dels espigons o 
sota la tovallola. Investiga de quins tresors es tracta.

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

MOSTREIG 
PLÀSTIC 0!

De 13 a 
17 anys

Coneixes què s’hi troba, a l’aigua dels mars i oceans? No només 
hi ha organismes vius sinó també residus. Vine a fer un mostreig 
de plàstic a la platja del Somorrostro i col·labora en el projecte 
de ciència ciutadana Observadors del Mar.

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja

MOBY DICK  
AL MEDITERRANI

De 13 a 
17 anys

Quins grans animals marins coneixes? Com son, on viuen i què 
mengen? A través del cinema descobrirem les característiques 
més sorprenents d’aquests animals desconeguts.

De 10 a 11.30h  
i d’11.30 a 13h

Centre  
de la Platja



Treballem per acostar al públic jove les tecnologies de fabricació per entendre la inclusió digital i capaci-
tació d’aquests mètodes de fabricació relacionats amb la prevenció de residus i consum responsable. 

En defensa de l’empoderament tecnològic, volem potenciar la reflexió i la creació a través de tallers 
interdisciplinaris, de conscienciació i experimentació conjunta que garanteixin un aprenentatge i signifi-
catiu per l’usuari. 

Els objectius comuns dels tallers proposats són la reducció de la bretxa digital i la sensibilització ambiental.

ACTIVITAT EDATS DESCRIPCIÓ HORARIS UBICACIÓ

FABRICACIÓ DE 
LÀMPADES DE 
CARTRÓ AMB 
TALL LÀSER

A partir  
de 12 
anys

Dissenyem i fabriquem amb la màquina de tall làser una làmpa-
da utilitzant cartró recuperat. Descobrirem com amb material 
en desús fabriquem les nostres làmpades utilitzant una nova 
tecnologia!

Els dilluns  
de juliol
De 10 h a 12:30h

Ateneu de 
Fabricació 
la Fàbrica 
del Sol

ESTAMPACIÓ  
DE SAMARRETES

A partir  
de 12 
anys

Dissenyem la nostra pròpia il·lustració, la vectoritzem i ho fabri-
quem amb la talladora de vinil per posteriorment estampar-la a 
la nostra samarreta per donar-li una nova vida!

Els dimecres  
de juliol
De 10 h a 12:30h

Ateneu de 
Fabricació 
la Fàbrica 
del Sol

DISSENYEM UN 
OBJECTE PER A 
IMPRESSIÓ 3D

A partir  
de 12 
anys

Dissenyem un objecte per a impressió 3D  amb plàstic recu-
perat, posteriorment farem el muntatge del nostre objecte 
modular.

Els divendres  
de juliol
De 10 h a 12:30h

Ateneu de 
Fabricació 
la Fàbrica 
del Sol

De l’1 al 30 de juliol  
de 2021

Informació i reserves:
afabfabricadelsol@bcn.cat
93 256 44 38 
(de dilluns a divendres  
de 10 a 14h)

ACTIVITATS PRESENCIALS

TOTES LES  
ACTIVITATS SÓN  

GRATUÏTES  
I ADAPTADES  

A LES MESURES  
SANITÀRIES.


