Sistema de Reserves i
recomanacions
Període
La inscripció comença dia 1 de setembre.

Quantes activitats es poden demanar?
Un màxim de tres activitats per centre educatiu.

Com es pot fer?
Heu d’indicar l’activitat i proposar tres dates per ordre de prioritat.
Atenció: per fer que l’oferta arribi al major nombre de centres educatius, es prioritzarà una activitat
per centre. En ser ateses totes les sol•licituds, si queden dies disponibles, se n’adjudicarà una segona i
així successivament.

Com es confirma la meva activitat?
L’equip d’educació ambiental es posarà en contacte amb els docents per confirmar les activitats.

Què passa si no es pot fer l’activitat?
L’equip d’educació ambiental –per condicions meteorològiques adverses o per alguna altra causa
major– pot anul·lar l’activitat, però donarà, sempre que sigui possible, una data alternativa.

Informació addicional:
De les activitats sol•licitades, i en funció del volum de la demanda, l’equip d’educació ambiental
intentarà adjudicar-ne almenys una per centre educatiu.
Les sol·licituds que no se puguin atendre, formaran part de la llista d’espera.

Per fer les activitats, emplenau el full d'inscripció i enviau-lo
per correu electrònic a:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Telèfons de contacte: 971 17 39 67 / 971 17 39 32
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Recomanacions generals
És molt important, per a una educació integral, que l’aprenentatge sigui dins i fora de l’aula, tant
amb els coneixements com, sobretot, amb aptituds i actituds.
Us recomanam que, com a mínim, hi hagi dos docents (o docent i acompanyant) per grup-aula,
perquè els educadors es puguin centrar en el bon desenvolupament de l’activitat.
Totes les activitats estan adaptades al nivell educatiu.
En les activitats de més de dues hores cal dur el berenar i l’aigua. S’han d’evitar les begudes
gasoses i els aliments industrials. Per minimitzar els residus, el més recomanable són les
carmanyoles i les cantimplores.
En sortir al camp, s’ha de tenir en compte en quina època de l’any ens trobam, i abrigar-se bé a
l’hivern o portar gorra, protecció solar i repel•lent d’insectes a l’estiu.

Transport
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és a càrrec del centre.

Observacions
Els horaris de les sortides són aproximats, així com la durada. Sobretot, en els itineraris, la durada
està subjecta a les condicions climatològiques i al desenvolupament de l’activitat.

