Formulari de reserva d’activitats
(Omplir un formulari per a cada sol•licitud)
Centre:

Població:

Visites guiades a espais naturals de la comarca:
El volcà de la Crosa - El volcà més grant
La capçalera de l'Onyar - Els orígens del riu més Gironí
El puig de Cadiretes - Entre el mar i la plana
De la Crosa a l'Onyar
Les deveses de Salt
El puig d'Adri i els gorgs de la riera de Canet - Mosaic de paisatges
Els Sants Metges de Sant Julià de Ramis
Les rieres de les Gavarres: flora, fauna i ecologia
La vall d'en Xuncla
La riera Llémena i Santa Afra
El paisatge de les Gavarres
Els ocells de les Gavarres - Sessió d'anellament científic d'aus.
Els boscos de les Gavarres
Etnobotànica a les Gavarres: les plantes i els seus usos
Els incendis forestals a Les Gavarres.
L'empremta de les activitats humanes a les Gavarres
Girona, ciutat natural
Productes de les Gavarres: farina, calç, terrissa i gel

Visites a intal•lacions:
Instal•lacions de tractaments de residus
El cicle de l'aigua - Visita a la potabilitzadora i la depuradora
Visita a la granja La Selvatana de Campllong

Tallers i xerrades:
L'ecosistema del bosc mediterrani
L'ecosistema d'un punt d'aigua

Anellament d'ocells i matemàtiques
Ecoexploració: explorem un ecosistema
Reutilitza l'oli domèstic
Cuina amb el sol
Fem de xefs pels ocells
La recollida selectiva i el reciclatge
Contecològics
La cuineta eixerida
El compostatge a l'escola
Un món diferent: efectes del canvi climàtic
Res al plat, res a la brossa
Les 3 erres
Gestionem els residus de paper
Mou-te pel medi ambient
NaturalMENT

Curs:
Infantil
Primària
Secundària
Batxillerat
Altres

Durada de l’activitat (d’acord amb el que digui la fitxa de l’activitat):
Mitja jornada
Jornada complerta

Nombre de participants:
alumnes
mestres

Data de realització:
Setmana del dia
Mes

al

Horari del transport (escollir una de les opcions):
PRIMÀRIA: Recollida al centre a les 9.30 h i retorn al centre abans de les 12.30 h
PRIMÀRIA: Recollida al centre a les 9.30 h i retorn al centre abans de les 16.00 h
SECUNDÀRIA: Recollida al centre a les 9.30 h i retorn al centre abans de les 14.30 h

Comentaris:

Responsable:

Càrrec:

Correu electrònic:

Telèfon:

INSTRUCCIONS: Ompliu degudament el formulari i deseu-lo. Un cop omplert i desat, presenteu-lo a
través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Gironès (https://www.seu-e.cat/web/ccgirones),
mitjançant una instància genèrica, on s’hi ha d’adjuntar aquest document.

ATENCIÓ: L'enviament de la reserva d'activitat del centre educatiu representa l'acceptació del cost de
realització. Podeu consultar l'import a la fitxa específica de cadascuna de les activitats.

Protecció de dades
El responsable del tractament de les dades és l’Àrea de Medi Ambient (Consell Comarcal del Gironès).
Les dades seran tractades amb finalitats d’organització dels serveis. Les dades es tractaran amb el vostre
consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Àrea de Medi Ambient. No es
comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimirles, sol•licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre protecció
de dades en aquest enllaç.

