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Tallers Ambientals
per a tothom!
Fem Natura us proposa una sèrie de tallers relacionats amb el medi ambient

amb la finalitat de donar a conèixer diferents aspectes del nostre entorn de
de forma amena i divertida.

Aquests tallers estan pensats per a realitzar amb grups reduïts de 15-25

persones dins un marc d'una jornada, acte, festa o fira relacionada amb el
medi ambient.

BOSSES D’OLOR

Coneixerem algunes de les plantes aromàtiques més
habituals
a
la
Mediterrània
(característiques,
propietats, aplicacions...) i crearem una bossa d’olor
amb alguna d’elles per donar un toc diferents als
nostres armaris i habitacions de forma natural.

Bosses d’olor
Taller: 3 hores
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Preu

175 €
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PLANTA AMB EL TEU COMPOST
Mostrarem quin és el resultat de reciclar les nostres
restes orgàniques de la cuina i el jardí, el compost, un
adob totalment natural (característiques, beneficis,
usos i aplicacions). Alhora, cada participant plantarà un
plançó d’alguna planta mediterrània en un recipient
(reutilitzat o biodegradable) amb barreja de terra i
compost.

Planta amb el teu compost
Taller: 3 hores

Preu

175 €

RE-CREACIONS
Reutilitzarem residus de forma original per crear nous
objectes (moneders, joguines , objectes de
decoració...) i veritables obres d'art! Aprendrem a
treure profit de diversos materials d’ús habitual en el
nostre dia a dia per convertir-los en un valuós recurs. A
triar entre Re-Creacions a partir de cartró, brics,
llaunes o plàstic.

Re-Crea

Taller: 3 hores
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Preu

225 €
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ECO-BIJUTERIA
Aprofitarem diversos residus per crear originals peces
de bijuteria. Des d’arracades a penjolls...aprendrem a
crear petites joies a partir de la reutilització de diversos
materials. A triar entre creacions a partir de llaunes o
càpsules de cafè.

Eco-Bijuteria

Preu

Taller: 3 hores

250 €

ECO-JOGUINES
Utilitzarem diversos residus per construir originals
joguines (trenets, avions, nines, bilboquets, etc.).
Estalviarem matèria primeres (ajudant així a millorar el
medi ambient) i diners, fomentant, alhora, la nostra
creativitat i imaginació.

Eco-joguines
Taller: 3 hores
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Preu

175 €
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CAIXES NIU I RECLAMS D'OCELLS
Introducció a les principals espècies d'ocells de
Catalunya
(característiques
principals,
hàbitat,
alimentació...) i demostració del cant amb uns aparells
especials: els reclams. Mostrarem diferents tipus de
menjadores per ocells i com construir-les. També es
podran observar caixes niu per a diverses espècies
d’ocells i finalitzarem el taller construint-ne una.

Caixes niu i reclams d'ocells
Taller: 3 hores

Preu

175 €

AUS RAPINYAIRES
Introducció al món de les aus rapinyaires
(característiques, hàbits, localització...) i estudi de les
seves egagròpiles.

Taller egagròpiles
Taller: 3 hores
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Preu

225 €
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ENERGIES RENOVABLES
El taller dóna a conèixer les energies renovables,
explicant aquelles que més tenim al nostre abast. En el
taller es mostrarà una cuina i uns forns solars, una
dutxa amb aigua calenta escalfada pel Sol i altres petits
aparells. Al llarg del taller es farà una demostració dels
forns solars cuinant un pizza o similar que els
participants podran tastar.

Energies renovables
Taller: 3 hores

Preu

175 €

FEM SABÓ!
Aprendrem a fer sabó a partir d’oli de cuina o glicerina
i coneixerem les seves propietats i els seus usos. En
finalitzar ens emportarem el nostre propi sabó.

Fem sabó?

Taller: 3 hores

Preu

250 €

...i molts més tallers!

Si no trobes el taller que necessites avisa’ns i si te’l podem
oferir et farem una proposta!

- Els tallers poden tenir una durada major o menor, segons interessi (consultar
preus).
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