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Com cada any, us donem a conèixer les activitats per 

a casals d’estiu que oferim des de l’Aula Ambiental 

Sagrada Família, el servei d’educació i informació 

ambiental de l’Eixample ubicat al Punt Verd de barri 

de Sagrada Família. 

Amb aquestes activitats volem ajudar a promoure 

unes actituds i comportaments més respectuosos amb 

el medi ambient i fomentar l’interès dels nois i noies 

per l’entorn en el que viuen, sempre de forma lúdica, 

pràctica i divertida. 

Esperem que siguin del vostre interès! 

  



 

LA MÀGIA DE LES DEIXALLES 
 
 

 
DATA ÚNICA: 30 de juny  
Sessió per a infants de 5 a 8 anys: 10h 
Sessió per a infants de 9 a 12 anys: 12h 
DURADA: 1h 15min 
Aforament màxim 50 infants per sessió. 
Grups de màxim 20 infants per casal. 
 

Els residus que generem no 

desapareixen per art de màgia però la 

màgia sí que ens ajuda a entendre en 

què es transformen! En aquest 

espectacle, la doctora especialitzada en 

residus i el seu company especial, Mag 

Esparragow, ens ensenyaran amb els 

seus trucs com separar correctament 

els residus i la importància del 

reciclatge i el consum responsable per 

reduir les deixalles. 

  



 

ANIMALADES URBANES 
 
 
 
EDATS: de 8 a 12 ANYS 
DURADA: 2h   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 15 + monitors 
 

 

Sabies que sense els ratpenats patiríem moltes 
més picades de mosquits? I que a l’Eixample hi 
viu l’animal més veloç del planeta?  Sortirem a 
jugar al parc per descobrir aquestes i moltes 
curiositats més sobre la fauna urbana. 
Acabarem l’activitat amb un taller de creació 
d’animals de ciutat amb mitjons reciclats. 

Observacions: Cal que cada infant porti un mitjó vell 
de casa 

 

 

 



 

ARTISTES, NATURALMENT!  
 
 
EDATS: de 5 a 12 anys 
DURADA: 1h 30min   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 15 + monitors 
 

Les manualitats encara són més divertides si 
preparem nosaltres mateixos tots els materials. 
En aquest taller experimentarem amb 
ingredients naturals com la farina, la sal, l'aigua 
i diverses verdures per crear la nostra pròpia 
cola, aquarel·les o plastilina ecològiques. 

Una vegada preparats els materials, els farem 
servir per fer sortir el nostre artista interior de 
la manera més natural!  

  



 

DORA, LA COMPOSTADORA
 
EDATS: de 5 a 7 anys    
DURADA: 1h 30min 
Nº MÀX. D’INFANTS: 18 + monitors 
 

La Dora, un cuc de terra molt especial, ens 
explicarà com es reciclen les restes de 
menjar que llencem al contenidor marró. 

Per la Dora i els seus amics, les restes de 
menjar que nosaltres no volem –i que en 
males mans poden ser un problema pel 
planeta– són un tresor d’allò més preuat. 

Aquesta activitat combina un conte, 
l’observació dels cuquets de terra del 
compostador i un taller final en el que cada 
infant construirà el seu cuc fet amb material    
reutilitzat del punt verd. 

 
 

  



 

 

RECICLEM PAPER!
 

EDATS: de 5 a 10 anys 
DURADA: 1h 30min   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 15 + monitors 
 

Un taller de reciclatge pràctic on aprendrem, 
tot divertint-nos, com estalviar recursos i 
evitar deixalles. Descobrirem com es fa el 
paper que fem servir cada dia per escriure i 
dibuixar i en fabricarem de nou de forma 
totalment artesanal, a partir de paper vell, 
sense tallar ni un sol arbre! 

Per introduir l’activitat, amb els més petits, 
explicarem el conte de l’Arbret i la Llibreta; i 
amb els més grans, aprendrem els beneficis de 
reciclar i reutilitzar el paper tot jugant a un 
dòmino molt especial. 

. 



 

 

EXPLOREM L’HORT URBÀ

 
EDATS: de 6 a 10 anys 
DURADA: 1h 30min   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 20 + monitors 
 

A través d’un joc de pistes i observació 
explorarem l’hort urbà de la Sagrada Família. 
Què hi ha plantat? Quins trucs fan servir els 
pagesos i pageses urbans per fer créixer les 
hortalisses? Quines tècniques fan servir? 
Quins animals hi viuen?  

Ho farem amb l’ajuda dels hortolans que hi 
treballen i mitjançant el treball en equip i 
l’anàlisi de l’entorn. 

Observacions: Aquesta activitat es realitza a l’Hort 
Municipal de la Sagrada Família (carrer Padilla/carrer 
Consell de Cent). En cas de pluja s’anul·larà la sessió. 

 

 



 

 

ELS NOSTRES VEÏNS ALATS 
 
EDATS: de 6 a 10 anys 
DURADA: 1h 30 min   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 15 + monitors 
 

Sabeu quantes espècies d’ocells conviuen amb 
nosaltres en edificis i parcs de la ciutat? Un 
munt! Alguns hi són tot l’any, d’altres venen de 
vista a l’hivern o a l’estiu.  

En aquesta activitat de descoberta del parc de 
la plaça Gaudí, coneixerem els nostres veïns 
alats més comuns i descobrirem alguns dels 
seus secrets. També construirem, amb 
materials reciclats, menjadores per a ocells que 
després podrem col·locar al pati del centre o al 
balcó de casa nostra per donar-los un cop de 
mà en les èpoques d’escassetat de menjar. 

Observacions: Per tal de realitzar el taller cada infant ha 
de dur un bric petit o una ampolla petita de plàstic.  



 

 

ECOGIMCANA 

 EDATS: de 6 a 12 anys 
DURADA: 2h 30min 
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 24 + monitors 
 

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a 
conèixer i treballar de forma lúdica bones 
pràctiques ambientals: estalvi energètic i 
l’ús d’energies renovables, gestió dels 
residus, estalvi d’aigua, consum conscient...  

Ho farem a partir de diverses proves pels 
voltants del Punt Verd, la plaça Gaudí i el 
mercat de la Sagrada Família. 

OBSERVACIONS: Caldrà la participació de dos 
monitors del centre, a càrrec dels quals anirà la 
dinamització de dues de les proves de la gimcana. En 
cas de pluja s’anul·larà la sessió. 

 

 

 

 



 

 

DISSENYA I FES VOLAR EL TEU 

ECOCOET 

 
EDATS: de 8 a 12 anys 
DURADA: 1h 30min   
NÚM. MÀX. D’INFANTS: 15 + monitors 
 

En aquest taller, dissenyarem i construirem 
coets d’aigua amb materials de reciclatge. En 
acabar sortirem al parc per fer-los volar, ben 
amunt! 

Amb aquesta activitat practicarem de forma 
activa la reutilització i reflexionarem sobre les 
bones pràctiques al voltant dels residus. També 
aprendrem algunes nocions de física bàsica 
observant com es propulsa el nostre coet. 

OBSERVACIONS: Caldrà que cada infant porti una ampolla 
de plàstic de refresc (no d’aigua) de 0.5l, 1.5l o 2l.  



 

 

Calendari i horaris 

Les activitats s’ofereixen de dimarts a divendres des del dimarts 27 de juny 
fins al dijous 27 de juliol i des del dimarts 5 de setembre fins al divendres 8 
de setembre, de les 9:30 fins les 14h.  

 DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     

Juny 27 28 29 
30  

(espectacle de 
màgia) 

 
     

Juliol 4 5 6 7 

 11 12 13 14 

 18 19 20 21 

 25 26 27  

     
Setembre 5 6 7 8 

 
 

 



 

 

Condicions generals 

Totes les activitats són gratuïtes. No s’inclou el desplaçament.  

Els responsables del grups hauran d’estar presents en tot moment durant 
l’activitat i col·laborar en el desenvolupament de la mateixa. 

Per tal de donar cabuda a la major quantitat de casals possibles, només 
s’acceptaran dues sol·licituds per casal.   

La  sol·licitud cal adreçar-la per correu electrònic a info@aulambiental.org  
indicant: 

 Activitat/s d’interès 

 Dates de preferència (posar dues opcions) 

 Nom i adreça del casal / entitat organitzadora 

 Telèfon i persona de contacte 

Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada.  

Les reserves s’hauran de fer amb un mínim de dues setmanes d’antelació en 
el cas de les activitats dels mesos de juny i juliol, i abans dels 28 de juliol, en el 
cas de les activitats de setembre. 

 

mailto:info@aulambiental.org
mailto:info@aulambiental.org
mailto:info@aulambiental.org


 

 

Contacte: 

Aula Ambiental Sagrada Família 
C. Lepant 281-283, cantonada C. Provença 
Tel. 934 350 547 
A/e info@aulambiental.org 
Web: www.aulambiental.org 
 
 

 

Com arribar: 

 

Metro: L2 i L5 parada Sagrada Família 

Autobusos: H10, V21, 19, 33, 34, 50 i 51 
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