
LALUDO DES DE CASA –
PRIMAVERA 2021
Propostes d’activitats per gaudir de Laludo des de qualsevol racó 
del món



Laludo de la Ciutadella és un equipament d’educació 
ambiental, un espai de participació familiar gratuït adreçat a 
famílies amb infants de 0 a 5 anys.
Des de la perspectiva de l’educació ambiental i 
l’acompanyament respectuós amb la criança promovem el joc 
lliure i la participació activa en la conservació de la natura i 
en estendre la cultura de la sostenibilitat, entenent-los com a 
motors d’aprenentatge per impulsar valors ambientals, de 
convivència i d’acompanyament respectuós a la 
criança, tant amb l’entorn com amb la resta d’usuaris.

Oferim activitats, tallers i propostes dinamitzades, partint dels 
interessos i curiositats dels propis infants, i amb l’estreta 
col·laboració dels usuaris que fan de l’espai un lloc ple de vida, 
creativitat, vincles i xarxes de suport.

La nostra missió no és omplir espais, sinó proporcionar espais 
perquè els nens i nenes els omplin i els facin seus.



Hem elaborat aquest petit recull de propostes per fer en família, amb amics o amigues, 

amb la tribu… dins i fora de casa, quan surtis a passejar o a jugar al parc.  

Les activitats estan pensades per nens i nenes fins als 5 anys (acompanyats sempre d’un 

adult), i l’objectiu és que quan les feu, aprengueu a estimar la natura, gaudir-la i 

aprofitar tots els recursos que ens ofereix per jugar i créixer. 

I el més important de tot… esperem que us ho passeu molt bé!



Aquesta primera proposta ens convida a fer un passeig a poc a poc. Sortir a ritme d’infant ens
apropa a racons, situacions i elements que segurament a un ritme d’adult no podríem observar.
L’infant té una curiositat infinita: si el deixem fer, ens emportarem moltes sorpreses! Potser
veurem que l’arbre de la cantonada comença a florir, que les plantes de la veïna del costat estan
més eixerides, com s’allarga la llum durant el dia, si ja fa més bona temperatura o els núvols
anuncien pluja. Per preparar-nos per a aquesta activitat necessitem temps, paciència i deixar-nos
portar per les necessitats i curiositats dels nostres infants.

Hem de posar-nos les ulleres dels més petits i petites. Si cal, podem redirigir la seva atenció als
elements naturals que ens envolten i aprofitar per explicar algunes curiositats de la fauna i flora de
la nostra ciutat.

Així doncs, l’activitat és un passeig lent per observar els detalls que ens envolten i a vegades, ens
passen desapercebuts. En aquesta ocasió, us proposem que us emporteu un marc de fotos i que
l’infant emmarqui allò que li agrada o li crida l’atenció.

1. PASSEJADA SLOW + MINI MÓN DE PRIMAVERA

Marc de fotos fet de cartró.



1. PASSEJADA SLOW

Edat recomanada Totes les edats

Materials un tros de cartró o cartolina per fer el marc de fotos. Altres materials que

podem portar si en tenim per casa: cistella per recollir petits tresors de la passejada,

lupa o binocles.

L’activitat de creació d’un mini món és una proposta viva, que podem anar

construint i així allargar en el temps.

Des de Laludo us fem una proposta, però serà la vostra imaginació la que anirà

omplint aquest racó.

Atenció! Cal la supervisió d’una persona adulta.

Edat recomanada a partir d’ 1 – 5 anys

Materials llibres que parlin de la primavera, la natura, les estacions, materials que

trobeu durant la passejada com flors, pedres, capses de cartó, branques i fustes.

1. MINI MÓN DE PRIMAVERA



1. MINI MÓN DE PRIMAVERA
També podeu afegir fruites i verdures de temporada, que ens poden convidar a

jugar i després menjar-les.

Podem afegir dibuixos fets per nosaltres amb colors vius o crear flors amb material

reciclat.

https://www.sortirambnens.com/activitats/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-

material/paper-i-cartolina/manualitats-de-primavera-per-fer-amb-nens/

Desenvolupament de l’activitat

Crear un mini món de primavera és un recurs

ple de possibilitats, tot allò que ens recordi a

aquesta estació pot ajudar-nos a anar construint

el nostre racó. Podem afegir animals de granja,

persones, pedres, flors, branques, algun element

amb aigua, papallones, contes, etc.

https://www.sortirambnens.com/activitats/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/paper-i-cartolina/manualitats-de-primavera-per-fer-amb-nens/


1. MINI MÓN DE PRIMAVERA

Us deixem algunes referències perquè us siguin d’inspiració:

http://www.clubpequeslectores.com/2016/04/cuentos-manualidades-creativas-

primavera.html

http://www.pequefelicidad.com/2015/05/como-fabricar-un-rincon-de-primavera-en.html

https://creerescrearconalma.wordpress.com/2018/03/15/vuelta-al-sol-rincon-estacional-

primavera/

https://www.ludicobox.com/primavera-montessori-padres-y-ninos/

https://www.mamaextraterrestre.com/2017/11/14/mini-mundos/

https://poetisainsomne.com/maternidad/recopilatorio-de-mini-mundos/

Animeu-vos! Tan sols cal dedicar un espai

per anar construint el racó. La primavera

dura tres mesos i podeu anar incorporant a

poc a poc els diferents elements.

http://www.clubpequeslectores.com/2016/04/cuentos-manualidades-creativas-primavera.html
http://www.pequefelicidad.com/2015/05/como-fabricar-un-rincon-de-primavera-en.html
https://creerescrearconalma.wordpress.com/2018/03/15/vuelta-al-sol-rincon-estacional-primavera/
https://www.ludicobox.com/primavera-montessori-padres-y-ninos/
https://www.mamaextraterrestre.com/2017/11/14/mini-mundos/
https://poetisainsomne.com/maternidad/recopilatorio-de-mini-mundos/


2. JOC LOW COST

Aquesta segona proposta ens mostra com proporcionar espais i recursos per al desenvolupament 

dels nostres infants no implica un gran cost econòmic. 

Moltes vegades no som conscients que amb els materials naturals, de la vida quotidiana, reciclats i 

no estructurats, podem oferir als nostres infants una pila de possibilitats d’aprenentatge. 

Amb aquesta senzilla proposta treballarem la motricitat fina, conceptes lògic matemàtic, la 

imaginació i la creativitat. 

Atenció! Cal la supervisió d’una persona adulta, cal vigilar que l’infant no s’empassi el material. 

Edat recomanada a partir d’1 fins a 3 anys 

Materials

Uns quants espaguetis

Uns quants macarrons

Un tros d’argila, plastilina o massa de farina

amb aigua prou consistent per aguantar

la pasta.



Desenvolupament de l’activitat

Col·locarem en un bol els macarrons i en un altre recipient els espaguetis.

Convidarem a l’infant a enganxar els espaguetis a l’argila, plastilina o massa de manera

vertical. Tot seguit, l’animem a fer passar els macarrons, d’un en un, per l’espagueti.

Un truc! Prèviament a l’activitat podem pintar els macarrons de colors diferents!

Un cop acabada l’activitat podem continuar jugant amb l’argila, la plastilina, els

macarrons i els espaguetis fent creacions, cuinetes, fent transvasaments, etc.



3. BANC DE LLAVORS 
Alguna vegada heu fet una col·lecció de cromos, adhesius o de ninots?

Segur que us encantava anar aconseguint-ne de nous i intercanviar-los amb les amigues i els amics!

Us proposem començar a col·leccionar, intercanviar i classificar diferents llavors. N’hi ha un munt, de mides, 
formes i colors ben diversos!

Hi ha molts tipus de llavors: des de les toves fins a les més dures, i des de les comestibles fins a les que no ho 
són. 

I com bé sabeu de les llavors surten les plantes!

Atenció! Cal la supervisió d’una persona adulta per explicar i acompanyar durant l’activitat. És molt important 
supervisar que no ingereixi el material. 

Edat recomanada a partir de 3 fins als 99 anys

Materials

Una capsa amb classificacions i tapa o pots de vidre reciclats. 

Paper i Llapis



Desenvolupament de l’activitat

1. Començarem per veure a casa d’on podem aconseguir les nostres primeres llavors.

Us donem una idea! Les llavors dels tomàquets, o els pebrots que hem comprat per

cuinar. Cal separar-les amb molta cura i posar-les assecar en un paper de cuina al sol, a

prop d’una finestra.



2. Fer un cartell amb el nom de la llavor i el dia que la vam aconseguir.

3. Embolica les llavors amb el paper fent un petit sobre

4. Tria a la capsa on col·locar-les. Important! Fes que el nom de les llavors quedi

visible.



4. AQUAREL·LES BIODEGRADABLES 

Aquesta activitat que us proposem es realitzarà en una estona tranquil·la que 
tinguem a casa, però abans haureu d’anar a la fruiteria o verduleria del barri. 

Atenció! Es necessitarà la supervisió d’un adult per acompanyar l’activitat, ja que és 
necessari coure alguns aliments al foc. 

Edat recomanada a partir de 2-3 anys.

Materials

2 cebes

1 ram d’espinacs

2 remolatxes

Curri mòlt

4 pots de vidre

1 paella per cuir les cebes, la remolatxa i els espinacs. 



Desenvolupament de l’activitat

Fer les nostres pròpies aquarel·les és molt senzill:

1. Agafem una paella i posem tres gots d’aigua a bullir.

2. Quan l’aigua ja sigui bullint, fiquem la pell de les cebes a dins i el deixem una

estoneta més al foc (3 o 4 minuts).

3. Apaguem el foc i deixem les pells a l’aigua una hora més. Com més temps deixem

les pells, més fosc serà el color que aconseguirem.

4. Repetim els mateixos passos que hem fet amb les remolatxes i després amb els

espinacs.



Nota:

- Amb el curri no cal posar-lo al foc. Només cal barrejar-lo amb aigua calenta.

- Com més quantitat d’aigua poseu, veureu que més suau és el to del color.

- La remolatxa crua pinta amb un to més fosc que cuita.

5. Posem en diferents pots de vidre reciclats

l’aigua de les cebes, l’aigua de la remolatxa, la

dels espinacs i la del curri.

Ja tenim preparades les nostres aquarel·les per

quan vulguem pintar paisatges primaverals!

Quins colors us han sortit?

Si no s’assembla a cap color que coneixeu us podeu

inventar un nom pel vostre color. Com li diríeu?

També podeu compartir els vostres color amb les

amigues i els amics com a regal d’aniversari.



Us animeu a fer alguna de les propostes? Podeu fer fotos i 
compartir-les a les xarxes socials fent servir el hashtag #Laludo



Si teniu dubtes o voleu més informació de Laludo, podeu consultar el web:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-
i-sensibilitzacio/equipaments-municipals/espai-ludic-ambiental-per-a-families-del-parc-
de-la-ciutadella

O ens podeu escriure un correu electrònic!

espailudicciutadella@bcn.cat

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/equipaments-municipals/espai-ludic-ambiental-per-a-families-del-parc-de-la-ciutadella
mailto:espailudicciutadella@bcn.cat


Esperem que us hagin agradat les propostes!

Fins aviat!


