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ACTIVITATS INFANTILS ELS CAPS DE SETMANA

GENER
12 i 13. Taller: Descobreix a Ötzi.
19 i 20. Contacontes: El Picapins.
26 i 27. Taller: Fabrica la teua espelma.

FEBRER
2. Taller: Els bosc.
3. Celebració Dia de L’Arbre.
9 i 10. Taller: Día de la dona i la xiqueta a la ciència.
16 i 17. Taller: Els dinosaures.
23 i 24. Taller: Scrapbooking.

DIA DE L’ARBRE (27 DE GENER)
Jornada apadrina un arbre

Hi col.labora: AAVV EL VEDAT, Voluntariat Torrent Verd

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

MÉS ACTIVITATS

MARÇ
2 i 3. Taller: Carnestoltes.
9 i 10. Taller: Samaruc.
16, 17 i 18. Taller de Llum.
18. Escola de Falles.
23. Celebració dia de l’Aigua. Organitza l’Ajuntament de 
Torrent i Aigües de l’Horta.
24. Taller: Pintura en tela.
30 i 31. Taller: Cuca de llum.



ACTIVITATS AMBIENTALS PRIMER TriMESTRe en l’hort de trénor
MARÇFEBRERGENER

DIA 10. JOC RECICLAT
Anem a desenvolupar la nostra creativitat alhora que cuidem 
el planeta. En aquest taller aprendrem a utilitzar materials que 
ja no volem per a convertir-los en jocs. Veurem diferents jocs 
fets amb material reciclat i ens crearem el nostre propi joc.

DIA 24. CAIXES AMB TAPS DE SURO
En aquest taller les xiquetes i xiquets aprendran a donar un 
nou us als taps de suro, un material amb moltes reutilitzacions 
distintes i molt creatives i prou fàcil de aconseguir. En aquest 
cas fabricarem caixetes amb els suro dels taps.

DIA 3. IMANS DE NEVERA RECICLATS
En aquest taller les xiquetes i xiquets aprendran com 
reutilitzar un residu tan habitual com les capsules de cafè 
per a fer divertits i creatius imants de nevera amb diferents 
animals o personatges.

DIA 10. DONEM DE MENJAR ALS PARDALS DE L’HORT
Amb diverses deixalles domèstiques i alguns fruits secs, 
anem a fer uns menjadors per als pardalets de l’Hort que 
de bon segur ens ho agrairan perquè a l’hivern els és difícil 
trobar menjar.

DIA 3. PEIXOS VALENCIANS
Els peixos que podem trobar en la província de València són 
molt variats. En aquest taller anem a veure els 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.

DIA 17. DIVERSITAT LOCAL: ENDÈMIC I EXÒTIC
En aquest taller ens acostarem a la problemàtica de les 
espècies invasores i com posen en perill la biodiversitat 
local en diverses parts del món. Coneixerem algunes de les
espècies invasores més perilloses per als nostres ecosis-
temes i descobrirem que, a algunes d’elles, les hem tingut 
com a mascotes o les hem conreat en els nostres jardins.

tallers
tots els diumenges d’11 a 13’30 hores

DIA 17. ELS ESCARABATS I ELS SEUS MISTERIS
Coneixes la història de Jepri? T’agraden els escarabats? Et 
proposem un taller carregat d’històries i curiositats a prop dels 
escarabats i la visió que han tingut les persones d’ells. A més, 
coneixerem que funció tenen en l’ecosistema i descobrirem 
moltes coses sobre la seua manera de vida. Després, ens 
farem el nostre escarabat.

DIA 13. ELS PAISATGES DE L’HIVERN
La fi de l’estiu, l’arribada dels primers freds i les primeres 
pluges fan que canvien totalment els nostres paisatges com 
podem gaudir a l’Hort de TRÉNOR. Anem a fer una exploració 
i observar com ha canviat la natura de l’hort i després farem 
un gran mural amb elements naturals que haurem trobat i 
plantilles de dibuixos que pintarem i decorarem, per a després 
fer-nos la foto del nostre paisatge de l’Hivern.

DIA 27. DESCOBREIX ELS MISTERIS DE L’AIGUA
Saps la importància que té l’aigua dolça per a nosaltres i 
com es crea? En aquest taller descobrirem la importància de 
l’aigua dolça. També veurem com influeixen la temperatura, la 
densitat i la tensió superficial en el comportament d’un líquid. 
A més, veurem que és la pressió i la incomprensibilitat física 
i química de l’aigua. Tot açò d’una manera divertida a través 
d’experiments que ens ajudaran a comprendre-ho molt millor.

DIA 20. MOSAICS AMB LLEGUMS
Amb diversos tipus de llegums i altres llavors i grans que 
utilitzem en la cuina de la nostra casa, anem a crear uns
mosaics molt bonics. La fi de l’estiu.

DIA 24. EL MÓN DELS MINERALS
Endinsa’t en el fascinant món dels minerals, coneix algunes 
de les seues propietats i peculiaritats i segueix els nostres 
consells si vols començar la teua pròpia col·lecció. En 
aquest taller et mostrarem alguns minerals de col·lecció i 
aprendràs a reconèixer els més famosos. Per a finalitzar, et 
crearàs una xicoteta col·lecció de minerals que et donarem 
i aprendràs les claus per a ser un bon col·leccionista.

DIA 31. UNA HORTA A CASA
En aquest taller parlarem de la importància de les plantes 
per al desenvolupament de la vida al planeta i per a 
l’alimentació humana, transplantarem un plançonet d’una 
hortalisa en una maceteta on posarem el nom per endur-se-
la a casa, explicant el perquè de la terra orgànica, del reg 
amb aigua, els beneficis que ens aporta, les qualitats de la 
planta en qüestió, etc.


