
LUDOTECA LA TARDOR 
 #LudotecaLaTardor #elscolorsdeprimavera #decoremlaludo #ensquedemacasa

Aquesta setmana convidem a totes les persones que vulguin participar en ajudar a la Lu-
doteca La Tardor a omplir-se dels colors de la primavera!Petits/es i grans podeu partici-
par enviant imatges de les flors, papallones i abelles que creeu!

Farem dos activitats diferents:
- La primera serà crear un mural de flors digital entre tots i totes, un cop tornem a la ludote-
ca el posarem a la ludoteca! Ens haureu d’enviar fotos de les vostres flors a les xarxes socials 
del C.C. Josep M. Trias i Peitx.
- La segona activitat consistirà en realitzar abelles i papallones de la manera que més us 
agradi, escriure un missatge d’ànim i enviar una foto a les xarxes del C.C. Josep M. Trias i Peitx 
i una altra per e-mail a l’hospital de Can Ruti per a què els personal sanitari pugui fer arribar els 
missatges a  les persones malaltes!

COM FER-HO?
-- Fes una flor de la manera que més t’agradi,  després fes una foto i puja-la a les xarxes so-
cials del centre cívic amb el hashtag: #LudotecaLaTardor#Femunmuraldeflors. Aquí tens un 
vídeo amb 3 exemples de flors per a més petits i per a més grans: 
https://www.youtube.com/watch?v=QS4MNqO5bpY

- Fes una abella molt divertida i simpàtica, fes una foto puja-la a les xarxes socials del centre 
cívic amb el hashtag: #LudotecaLaTardor#abelles.  Escriu també un missatge d'ànims per a 
què l’abella el porti a l'hospital de Can Ruti enviant una foto de la teva creació al mail: burru-
tia.germanstrias@gencat.cat
Aquí tens un exemple molt divertit: https://vimeo.com/401413386

- Fes una papallona amb molts colors, fes una foto puja-la a les xarxes socials del centre cívic 
amb el hashtag: #LudotecaLaTardor#papallones.  Escriu també un missatge d'ànims per a 
què la papallona el porti a l'hospital de Can Ruti enviant una foto de la teva creació al mail: bu-
rrutia.germanstrias@gencat.cat
Aquí tens un exemple molt divertit: https://vimeo.com/401416998

Recorda que si el teu compte és privat no podrem veure la teva creació encara que ens etiquetis, 
però ens pots enviar la teva foto per missatge privat o per mail per a què la puguem penjar.

Xarxes:
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/ccjosepmtriasipeitx

TWITER: https://twitter.com/ccjmtriasipeitx
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ccjosepmtriasipeitx/


