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ABRIL
Cuidem de l’hort a la primavera 
a Laludo
Del 3 al 6 d’abril. 11.00 h.
Arriba la primavera! Per ara cuida-
rem el nostre espai de plantació, i 
coneixerem com podem tenir cura 
de les plantes en l’estat d’alerta de 
sequera que estem patint per la 
falta de pluges d’aquest hivern. 

Pigments naturals
12 d’abril. 11.00 h.
Extracció de pigments amb ele-
ments naturals, presents a la 
nostra vida quotidiana, com: ceba, 
remolatxa, cúrcuma, nabius o 
espinacs. Experimentem també la 
natura a través dels colors. 

Celebrem Sant Jordi, Santa  
Georgina i Jordina
Setmana del 17 al 24 d’abril. 11.00 
h.
Cuidem les nostres tradicions 
celebrant la diada de Sant Jor-
di envoltats de llibres i roses. Al 
llarg d’aquesta setmana farem 
contacontes i recomanacions dels 
nostres llibres preferits.

MAIG
Els colors de la Terra
3 de maig. 11.00 h.
Farem un gran mural amb els 
colors de la Terra pintant amb les 
mans i els peus a les pedres de 
Laludo.

Excavació de flors en  
glaçons de gel
6 de maig. 11.00 h.
Es faran composicions de flors 
en gel amb les quals els infants 
podran jugar a fer blocs o simu-
lar una excavació per treure els 
elements de la natura (flors, fulles, 
etc.) Aquesta activitat estarà con-
dicionada a la situació de sequera i 
a les restriccions que s’estableixin.

Renova la teva roba
Setmana del 8 al 14 de maig.
Com cada any participem en el Re-
nova la teva roba i Renova les te-
ves joguines, iniciatives per donar 
una vida més llarga a la roba i les 
joguines i no generar tants residus. 
Les dates seran:
• Recollida: del dilluns 8 al dime-

cres 10 de maig, d’11 h a 13 h i de 
17 a 18 h.

• Intercanvi: dijous 11 de maig, d’11 
h a 13 h i de 17 h a 18 h. Dissabte 
13 i diumenge 14 de maig, d’11 h 
a 13 h.

Renova les teves joguines
Setmana del 15 al 21 de maig
• Recollida: de dilluns 15 a dime-

cres 17 de maig, d’11 h a 13 h i de 
17 a 18 h.

• Intercanvi: dijous 18 de maig, d’11 
h a 13 h i de 17 h a 18 h. Dissabte 
20 i diumenge 21 de maig, d’11 h 
a 13 h.

Fem broquetes de temporada!
31 de maig. 11.00 h.
Amb motiu del Dia mundial de 
la nutrició, farem broquetes amb 
diferents fruites de temporada 
(maduixes, meló, kiwi, plàtan). 
Aprenem també sobre rutines 
saludables. 

JUNY
El Peix Irisat, titelles al CC Can 
Felipa, a càrrec del Centre de 
Platja. 
3 de juny. 12.00 h.
Us convidem a un espectacle de 
titelles sobre la diversitat i l’amis-
tat, de la mà d’un munt d’animals 
marins. Una activitat per a infants 
organitzada pel Centre de Platja i 
dinamitzada per Tanaka Teatre.

Jocs a la taula d’experimentació
6 i 7 de juny. 11.00 h.
En les diferents catifes proposa-
rem un joc de pesca i un joc per 
impulsar vaixells amb canyetes, 
tots ells creats amb materials reci-
clats.

Festa de la Ciència 
10 de juny.
Participarem en la Festa de la 
Ciència, amb l’activitat El pH i el 
Medi Ambient, que tindrà lloc a la 
rambla Prim del Raval. 
Més informació: www.barcelona.cat/ 
festa-de-la-ciencia

Puzle Platja. 
13 de juny. 11.00 h.
Col·laborarem amb el Centre de 
Platja en la construcció d’un puzle 
de gran format, que representa 
tots els elements i valors especí-
fics de les platges de la ciutat de 
Barcelona. Fins al 17 de juny en 
podrem disposar a Laludo. 

Arriba l’estiu!
22 de juny. 11.00 h.
Recollirem herbes de Sant Joan 
del nostre espai de plantació per 
fer el nostre ramillet i celebrar el 
solstici d’estiu.
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