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Tornen les activitats per a casals d’estiu de l’Aula Ambiental Sagrada
Família!! Som el servei d’educació i informació ambiental de l’Eixample ubicat al
Punt Verd de barri de Sagrada Família, i ens encantarà tornar-vos a veure aquest

estiu!
 

Amb les nostres activitats volem promoure la corresponsabilitat,
incentivant actituds i comportaments més respectuosos amb el medi
ambient i fomentar l’interès dels infants per l’entorn en el qual viuen,

sempre de forma lúdica, pràctica i divertida.
 

Enguany, tant les activitats com el desenvolupament de les mateixes estaran
condicionades a les necessitats en funció de l’evolució de la pandèmia de
Covid-19. Sempre que sigui possible les activitats es realitzaran a l’exterior. 

 
Esperem que siguin del vostre interès!

 



















Les activitats s'ofereixen de dimarts a divendres des del dimarts 28 de
juny fins al divendres 22 de juliol i els dies 1 i 2 de setembre, en la
franja de 10 a 14 h

Les persones responsables dels grups hauran d'estar presents en tot
moment durant l'activitat i col·laborar en el seu desenvolupament. 

Els infants gaudeixen més de les activitats si s'agrupen per edats similars.
És imprescindible respectar el nombre màxim d'infants, les edats
recomanades i portar els materials necessaris indicats en cada activitat. En
funció del nombre d'infants, les activitats es realitzaran a l'Aula Ambiental o
a l'exterior. En aquest últim cas, l'activitat pot ser cancel·lada per motius
meteorològics. 

Totes les activitats són gratuïtes. No s'inclou el desplaçament. Per tal de
donar cabuda a la major quantitat de casals, cadascun podrà venir dos
dies diferents, i màxim dues sessions del mateix taller per dia. 

En algunes de les activitats utilitzarem aliments i altres materials
susceptibles a provocar reaccions al·lèrgiques, és imprescindible que ens
informeu amb anticipació de les mateixes per poder-les adaptar. 



Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre d'entrada. Per a realitzar la
reserva (a partir del 18 d'abril pels casals de l'Eixample i a partir del 2
de maig per la resta) cal omplir el formulari del següent enllaç: 

http://aulambiental.org/inscripcions-lleure/

Les reserves s'hauran de fer amb un mínim d'antelació de dues setmanes
en el cas de les activitats dels mesos de juny i juliol, i abans del 20 de juliol,
en el cas de les activitats de setembre.

Totes les activitats es desenvolupen a l'Aula Ambiental de Sagrada Família si
no s'especifica el contrari.




