
 

Dies: 21, 22, 23 i 24 de març de 2016 (Setmana Santa) 
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mitjana 

 
Vols veure de de prop els ocells més comuns del parc i conèixer com es fa un anellament d’ocells? O descobrir quins 

animals viuen a la Mitjana? O fer un taller d’art amb materials naturals? O fer el teu propi herbari? 
 

Per Setmana Santa vine a la Mitjana! 
 

Una proposta de tallers per a nens i nenes basada en el contacte amb la natura, l’observació i el coneixement de 
l’entorn natural més proper. 

 

 
Dilluns 21 de març: "Anellament d'ocells", 

a càrrec de Joan Bernal, ornitòleg expert. 
Horari: de 10 a 13 h. 

A partir de 7 anys. Preu 6€ 
 

Un taller per conèixer en què consisteix l’anellament 

científic d’ocells a la Mitjana, i per observar de prop els 
principals ocells del parc.                                       

                                                                                 Inscripcions 

 

 
Dimarts 22 de març: "Art amb elements naturals",  
a càrrec de Rosa Franco, llicenciada en Belles Arts. 

Horari: de 10-13h.  
A partir de 6 anys. Preu 6€ 

 

Un taller per fer volar la imaginació creant obres d’art a 
partir d’elements naturals que trobarem al bosc de ribera. 

Farem una mandala col·lectiva que es quedarà al parc, com 
a testimoni dels petits artistes que hi han passat... 

                                                                                 Inscripcions  

Dimecres 23 de març: "Taller de fauna",  

a càrrec de Maria José Milian, biòloga 
Horari: de 10-13h. 

A partir de 6 anys. Preu 6€ 
 

Un taller per descobrir quins animals viuen a la Mitjana 
buscant i identificant els rastres que han deixat al parc i 

observant-los a través de càmeres de fototrampeig. 

Cada participant es podrà endur una petjada en fang d’un 
animal de la Mitjana.                                            Inscripcions  

Dijous 24 de març: “L’herbari de la Mitjana”, 

A càrrec de Maria José Milián, biòloga. 
Horari: de 10 a 13 h. 

A partir de 6 anys. Preu 6€ 
 

Un taller per aprendre a distingir les principals plantes del 

bosc de ribera. Premsarem fulles, aprendrem a fer un 
herbari on col·leccionar plantes del nostre entorn i ens 

emportarem una fulla plastificada d’una planta de la 
Mitjana.                                                                   Inscripcions  

 

Més informació:  Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat infosostenible@paeria.es Tel. 973.700.455 

https://www.paeria.es/tramits/quadern/net/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=3527&IdDept=&Pagina=&TextCerca=&quadern=true
https://www.paeria.es/tramits/quadern/net/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=3528&IdDept=&Pagina=&TextCerca=&quadern=true
https://www.paeria.es/tramits/quadern/net/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=3530&IdDept=&Pagina=&TextCerca=&quadern=true
https://www.paeria.es/tramits/quadern/net/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=3532&IdDept=&Pagina=&TextCerca=&quadern=true
mailto:infosostenible@paeria.es

