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PROPOSTA D’ACTIVITATS PER CONÈIXER LA NATURA DEL PRAT I ACTUAR PER PROTEGIR-LA  
ABRIL-JUNY DE 2023

Vols conèixer què és l’alimentació 
sostenible? 
Visita guiada a l’ exposició “Menja, actua, 
impacta”  de Fundesplai i taller familiar.

Vols conèixer la Finca de 
la Marina?
Passeig fins la finca  i 
manteniment de la 
plantació de primavera.

Vols conèixer què és l’alimentació 
sostenible? 
Visita guiada a l’exposició  “Menja, actua, 
impacta”  de Fundesplai i scape room familiar.1r
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DG 2 d’abril DG 7 de maig DG 7 de maig DG 4 de juny

Vols conèixer quines apallones podem 
trobar  als parcs del Prat? 
Jornada de cens de papallones a les jugateques  
de l’AMB del nostre municipi.

Vols conèixer la biodiver-
sitat del riu Llobregat?
Jornada per detectar l’estat 
ecològic del riu i el parc fluvial, 
en el marc del projecte de la 
DIBA “Llegim el riu”.

Vols conèixer la Finca de la Marina?
Passeig fins la finca i recol·lecció dels productes 
plantats per compartir-los amb el projecte de 
La Botiga del Prat. 

Vols conèixer quins residus 
arriben a la nostra platja? 
Jornada de neteja de la platja 
de Can Camins del Prat,  
organitzada conjuntament 
amb el CRAM.

DG 16 d’abril DS 13 de maig

Vols conèixer quins ocells 
i insectes viuen als espais 
periurbans del Prat? 
Jornada de censos de 
biodiversitat a les jugateques  
de l’AMB del nostre municipi.
DG 14 de maig DG 11 de juny

Vols conèixer què és el projecte #bioprat ?
Sessió pràctica sobre el projecte #BIOPRAT i sobre 
com participar-hi a través de l’app MINKA 

Vols conèixer quins éssers vius hi ha als espais 
periurbans del Prat?
Jornada de censos de biodiversitat a les jugateques  de l’AMB 
en el marc del Bioblitz metropolità

Vols conèixer quantes orenetes  hi ha 
al Prat? 
Sessió pràctica del projecte orenetes.cat i 
explicació de com participar-hi a través de 
la seva app.

DS 22 d’abril DG 21 de maig DG 18 de juny

Vols conèixer què cal fer si trobes un niu 
de tortuga a la platja? 
Activitat: “Hem trobat un niu de tortuga” amb 
el CRAM.

DG 30 d’abril

Activitats d’investigació
Activitats de descoberta
Activitats de millora                                                                                                                                                                                                                                                                                     


