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Estem segurs de que... CONEGUEM EL NOSTRE
TERRITORI?

Endevina noms d'animals… AMB EMOTICONES

Unflar un globus... SENSE BUFAR

Toca reciclar... TRANSFORMEM LA ROPA

Noves activitats

PARCS I NATURA A CASA

#naturaacasa 
 #parcsinaturaalteuabast

#parcsinaturaacasa
#pertots!

i més reptes:



ACTIVITATS

Procediment

1 globus,
1 botella de plàstic, 
dues culleradetes de sucre,
dues culleradetes de llevat
aigua calenta.

Materials:

 

Plena la meitat de la botella d'aigua calenta.
Posa dos culleradetes de llevat.
Afig dos culleradetes de sucre.
Encaixa el globus en la botella.
Agita la botella i observa la reacció.

1.
2.
3.
4.
5.

Suggeriments:
L'aigua a d'estar aproximadament a 45
graus. Si està freda no aconseguiràs la
reacció, pero si està molt calenta es
consumirà massa ràpid.
 

Vols unflar un globus sense bufar? veuràs que senzill és. Aniràs veient com el globus
es va unflant com per art de màgia!

Unflar un globus... 
   SENSE BUFAR

REUTILITZAR: Reutilitza aqueixa botella usada i
aqueix globus que tens guardat en un calaix així, no
sols no els convertirem en material de rebuig sinó
que els “allargarem” la vida, cuidarem el planeta i
ens divertirem.



ACTIVITATS

regla
samarreta 
tisores
guix o marcador que es puga esborrar fàcilment
paper d'escata
ceres de colors
planxa

Materials:

 

Ja que tenim temps per a estar per casa, pot ser que ens haja donat per ordenar una
miqueta la nostra habitació, fins i tot l'armari. I heu trobat samarretes que ni us
recordàveu que teníeu?, genial!, que et sembla si les canviem una mica, li donarem un
toc diferent.Talla, lliga, uneix… comencem a transformar

      Toca reciclar... 
TRANSFORMEM LA ROBA

Reinventant la teua roba col·labores
en la cura del medi ambient.
Redueixes la sobreexplotació de
matèries primes i la toxicitat dels
tints.
 A més obtindràs una peça única

Suggeriments:

 

Transforma en samarretes festivaleres
 
    1. Tria una samarreta que destaque per ser llarga. Posa-te-la, valora i marca
fins on vols que arriben els serrells. 
    2. Talla la costura inferior de la samarreta i fica-la en una superficie plana.
    3. Ara farem serrells!,que aniran des de la base de la samarreta fins a l'altura 
 que hages decidit. Amb la regla i el marcador marca línies de dos dits de
separació aproximadament. 
    4. Toca tallar!!
    5. Una vegada tinguem els serrells ,estira'ls perquè queden amb efecte
arredonit i llest!!!
 

En internet trobàreu centenars de tutorials, però us deixem tres propostes que ens
han agradat bastant:

Procediment



ACTIVITATS

Agafem el paper d'escata, i comencem a dibuixar amb ceres de colors per la
zona rugosa.
Posa la samarreta en una superfície plana, i col·loca el paper d'escata pintat en
el lloc on vols plasmar el dibuix. Important posa la part rugosa del paper cap a
la samarreta. 
Subjecta el paper d'escata a la samarreta perquè no se'ns desplace durant el
procés de transferència.
És el moment de la planxa. Comencem a planxar el paper d'escata, paciència, i
dedica-li uns minuts. La calor de la planxa farà que es fonga les ceres de colors
i es plasme el nostre dibuix a la tela.

Transferim dibuixos a la tela
 
1.

2.

3.

4.

 
 

Tria un disseny. Nosaltres per a donar la benvinguda a la primavera, hem triat
una papallona. 
Agafa un foli i dibuixa la forma desitjada. Pensa que l'important no és el contorn,
sinó l'interior del dibuix. La zona interior estarà composta per xicotets forats que
ens mostraren el nostre disseny.
El paper ens servirà de plantilla per a plasmar-ho en la nostra samarreta. Retalla
la forma desitjada en ell.
Posa'l damunt de la samarreta i amb guix o un marcador dibuixa les línies que et
guiaran per a retallar. Comença a tallar i llest!!

Crec que tinc una papallona a la meua esquena
 
1.

2.

3.

4.

Procediment



REPTE!!!!

        Estem segurs de que...
CONEGUEM EL NOSTRE TERRITORI?

Coneixes els Espais Naturals Protegits que tens prop de casa? A vegades viatgem lluny i no ens
adonem de les vertaderes joies que tenim al nostre voltant. Tota la Comunitat Valenciana està
plena de riquesa natural i cultural i les seues màximes expressions es troben als nostres Parcs
Naturals.
 
Podeu investigar quin Parc Natural es troba més prop de casa i anar planificant una visita per a
quan podem tornar a la natura...
 

Pots buscar informació en la nostra pàgina web:
www.parquesnaturales.gva.es

 

(Si el link no funciona...posa en un buscador d'internet parcs naturals gva i sortirá!)

A gaudir i no oblides compartir-ho en 
xarxes socials #parcsinaturaacasa#pertots 

T'atreveixes amb
aquest joc?
Veurem si eres capaç d'identificar
els Parcs Naturals de la C.
Valenciana mitjançant unes fotos
dels seus llocs més emblemàtics.
Quants d'ells reconeixes? Solució
després de les fotos.

http://www.parquesnaturales.gva.es/va/parques-naturales


REPTE!!!!

Parcs Naturals: Tinença de Benifassà, Serra d'Irta, Prat de Cabanes-
Torreblanca, Desert de les Palmes, Illes Columbretes, Penyagolosa, Pobla de
San Miguel, Serra d'Espadà, Serra Calderona, El Turia, l'Albufera, Chera-Sot de
Chera, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, Marjal de Pego-Oliva, El
Montgó, Penyal d'Ifach, Serra Gelada, Salines de Santa Pola, El Fondo, Lagunes
de La Mata-Torrevieja.



REPTE!!!!



REPTE!!!!



REPTE!!!!



REPTE!!!!

Solucions

12. Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca,
13. Parc Natural de la Pobla de San Miguel,
14. Parc Natural de la Mata-Torrevieja,
15. Parc Natural de la Serra de Mariola,
16. Parc Natural de la Serra d'Espadà,
17. Parc Natural de la Serra Calderona,
18. Parc Natural de las Salines de Santa Pola,
19. Parc Natural de la Serra de Irta,
20. Parc Natural de la Serra Gelada,
21. Parc Natural de la Tinença de Benifassà,
22. Parc Natural del Turia.
 

1.Parc Natural de Chera-Sot de Chera,
2. Parc Natural del Desert de Les Palmes,
3. Parc Natural de El Montgó,
4. Reserva Natural de les Illes Columbretes,
5. Parc Natural de El Fondo,
6. Parc Natural de la Font Roja,
7. Parc Natural de las Hoces del Cabriel,
8. Parc Natural de l'Albufera,
9. Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva,
10. Parc Natural del Penyagolosa,
11. Parc Natural del Penyal d'Ifach,
 

 

A gaudir i no oblides compartir-ho en xarxes socials
 #parcsinaturaacasa#pertots 



REPTE!!!!

        Endevina noms d'animals...
                           AMB EMOTICONES!

Et proposem un divertit repte. Mitjançant emoticones, hauràs de desxifrar el nom de
diferents amfibis i ocells, alguns del nostre entorn, uns altres de tot el món. Podràs
encertar-los tots?

Aus

Amfibis

Noms en
castellà



PARCS I NATURA A CASA

Solucions
 

Sapo corredor
Bufo spinosus
Sapo partero ibérico
Sapo partero bético
Sapo de espuelas
Sapillo pintojo
Sapillo moteado

GRIPAUS
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRANOTES
 
8. Ranita de San
Antonio
9. Ranita meridional
10. Rana ibérica
11. Rana pirenaica
12. Rana ágil
13. Rana
parvipalmata
14. Rana temporaria
15. Pelophylax
perezi

TRITONS I SALAMANDRES
 
16. Triturus marmoratus
17. Tritón pigmeo
18. Tritón ibérico
19. Tritón ibérico meridional
20. Tritón palmeado
21. Tritón alpino
22. Tritón pirenaico
23. Tritón del Montseny
24. Salamandra rabilarga
25. Salamandra común
26. Gallipato

 Avión roquero
 Águila real
 Urogallo
 Ánade azulón
 Flamenco
 Ratonero
 Morito
 Águila
pescadora
 Halcón abejero
 Polla de agua

AUS
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

 
 
11. Roquero rojo
12. Pato colorado
13. Tarro blanco
14. Canastera
15. Búho real
16. Garcilla bueyera
17. Vuelvepiedras
18. Lavandera
blanca
19. Avefría
20. Chotacabras

 
 
21. Trepador azul
22. Pato cuchara
23. Bigotudo
24. Mosquitero musical
25. Estornino negro
26. Picapinos
27. Roquero solitario
28. Picozapato
29. Kiwi
30. Piquituerto

A gaudir i no oblides compartir-ho en  xarxes socials
 #parcsinaturaacasa#pertots 

Endevina noms d'animals...
                       AMB EMOTICONES!
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