
Contes d’abelles i abellots. 18 /10/2020 
Les abelles són les protagonistes d’aquests contes que 

finalitzarem fent un petit titella.  

 

El món de l’apicultor i les abelles. 25/10/2020 
Un apicultor professional ens ajudarà a conèixer l’apassionant  

món de les abelles i ens explicarà com es fa la mel. 

 

Investiguem les Abelles. 1/11/2020 
Us proposem explorar el món de les abelles a partir de  

manipular, experimentar, crear, repensar, aprendre i tornar a 

començar. Activitat Tinkering dirigida a famílies amb nenes  

i nens de 7 a 14 anys. 
 

La  dansa de les abelles.  8/11/2020  
Com es comuniquen les abelles? Com ens comuniquem 

nosaltres? Taller de dansa i comunicació amb Isabel Pérez, 

ballarina professional i màster en expressió corporal.  

 

Fang i abelles. 15/11/2020  
Petites escultures d’argila per omplir d’abelles el Parc 

 

Fem cosmètics amb productes del rusc. 

22 /11/2020   
Elaboració d’un producte cosmètic  reparador de pells seques i 

sensibles amb productes de les abelles. 

 

Les abelles una vida plena de pròpolis.   

29/11/2020 
Què és el pròpolis? Explorarem ruscs i bresques i farem una crema 

a base de cera, pròpolis i oli que ens servirà  per curar ferides. 

 

Investiguem les Abelles . 13/12/2020 
Repetim l’activitat del dia 1 de novembre. 
 

Cuinem amb mel.  20/12/2020 
Aprendrem  a  fer uns bombons de cacau, unes barretes 

amb fruits secs i una vinagreta agredolça. 

 

Ens apropem al món de les plantes. 

10/01/2021 
Plantes aromàtiques i la seva relació amb els insectes.   

 

Fem cosmètics amb productes del rusc. 

17/01/2021 
Un stick protector de llavis. Farem un protector labial mot 

pràctic i reparador de llavis secs. 

Investiguem les Abelles.  24/01/2021 
Us proposem explorar el món de les abelles a partir de 

manipular, experimentar, crear, repensar, aprendre i 

tornar a començar. Activitat Tinkering dirigida a famílies 

 amb nenes i nens de 7 a 14 anys. 

 

Els insectes amics. 31/01/2021 
Ens apropem als insectes mitjançant un conte i diverses 

activitats creatives.  
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