Betzuca

natura i cultura a l’entorn d’un torrent

JOCS

TALLERS

Diumenge,11dejunyde11a14h
PARCDELESMORISQUES
SantQuirzedelVallès

EXPOSICIÓNS

JOCS

Organitza: Sant Quirze del Vallès Natura
Agència Catalana
de l'Aigua

TALLERS

PROGRAMA
1.- Punt d'informació General
INFORMACIO i EXPOSICIONS VARIES

9.- Activitat: Fes el Peix !
JOC TALLER

Informació: General sobre St Quirze del Vallès Natura

Objectiu:

L'aigua i el Segle XXI (Posters de FTP)
Projecte Rius
La Ruda (es sobre horts i conreus ecológics)
Exposició: ESTIMA L’AIGUA CADA GOTA COMPTA
2.- Punt Informació Exposició: RIU SEC
EXPOSICIÓ

Objectiu:

Donar a conèixer el Projecte del Riu Sec i la
importància de mantenir els torrents en bon estat com a
eix vertebrador del paisatge del Vallès. (Desde Sant
Llorens fins al Mar Mediterrani).

10.- Activitat: Què hi pesques?
JOC DE SENSIBILITAT MEDI AMBIENTAL

Objectiu:

Objectiu:

Donar a conèixer l'estat de l'aigua actual en diferents
punts del Riu Sec. Identificació mitjançant fotografies i
aigua dins d'ampolles del lloc de la recollida.

4.- Activitat : Viure al Sant Quirze Prehistòric
Taller d'Arqueologia

Objectiu:

Coneixements i aspectes de la vida dels nostres
avantpassats (Vinculant així la necròpolis de l'any 4500
a.c., situada dins de Can Ponsic.

Crear sensibilitat envers els ocells més propers. Taller
de Menjadores per atraure ocells als jardins.

6.- Activitat : Consum sostenible de l'aigua
TALLER DE SENSIBILITAT

Objectiu:

Identificació i coneixements dels ocells relacionats amb
els ambients aquàtics.

12.- Activitat: SILUETES
JOC DE NATURA

Objectiu:

Joc de identificació dels animals i fauna vinculada al
medi dels torrents.
Situar els animals en el seu nínxol ecològic mitjançant
siluetes.

13.- Activitat: PLUJA D'IDEES
TALLER DE SENSIBILITAT

Objectiu:

5.- Activitat: FEM AMICS !
TALLER DE SENSIBILITAT

Objectiu:

Es tracta de realitzar una acció simbòlica de netejar
torrents i donant èmfasis de l'importància de NO
embrutar-los. (Mitjançant una canya pescaran deixalles
en una piscina de plàstic).

11.- Activitat: QUI SOC ?
JOC DE NATURA

Objectiu:
3.- Activitat: Aigua Clara?
TALLER DE SENSIBILITAT

Els nens es portaran un record de la festa fem una
banderola amb el dibuix d'un peix que tindrà la silueta
de la seva ma.

Donar importància a l'aigua i crear sensibilitat en vers a
no malgastar-la.
Que podem fer en el dia a dia per estalviar aigua?. Les
idees s'apuntaran en un tros de cartolina i es penjaran
en forma de gota d'aigua com si fos roba estesa.

14.- Activitat: EL RATOLINET
JOC TALLER

Objectiu:

Donar a conèixer quins elements podem posar a casa
per estalviar aigua.

Els nens es portaran un record de la festa al mateix
temps que coneixeran quins ratolinets viuen al voltant
dels torrents. Els ratolinets es faran amb materials
naturals i reciclats.

7.- Activitat : Els nostres horts
TALLER DE SENSIBILITAT

15.- Activitat: Dibuixa el teu torrent
TALLER DE SENSIBILITAT

Objectiu:

Objectiu:

Donar a conèixer d'importància de mantenir horts i
conreus i que aquestos siguin ben gestionats
ecològicament (estalvi d'aigua, no pesticides, ...).

Sensibilitzar envers el torrent que creua Sant Quirze.
En un paper d'embalar molt gran el nens participaran
en dibuixar com veuen o com voldrien que fos el seu
torrent i els Aiguamolls de Can Ponsic.

8.- Activitat: Retalla i Pinta
JOC TALLER

Objectiu:

Els nens es portaran un record de la festa dibuixant
viseres i daus, amb missatges de respecte envers als
animals.

16.- Activitat: JOCS
JOCS D'ESBARJO

Objectiu:

Simplement esbarjo mitjançant jocs per els infants.

