
RESELVA 

Parc de sa Riera 

Tossa de Mar 
Jornades de formació i sensibilització 

mediambiental a la Selva 

 

PROGRAMA PERMANENT CURS ESCOLAR 
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PRESENTACIÓ 
 
El Consell Comarcal de la Selva amplia en-
guany a tots els centres d’ensenyament  de 
la comarca l’actuació de formació i sensibilit-
zació mediambiental RESELVA. 
 
La inclusió de la jornada dins de la campa-
nya “del mar als cims” de la Diputació de Gi-
rona fa possible el somni de assolir un pro-
grama permanent durant tot el curs escolar i 
obert a tothom: 
• Primària 
• ESO 
 

Els àmbits d’actuació son: 
 
• Recuperació d’espais naturals: des-

coberta del parc. 
 
• Reutilitació d’aigües residuals: de-

mostració real de l’aprofitament de les 
aigües procedents de la depuració. 

 
• Residus: reciclatge, recuperació i reuti-

lització, visita deixalleria. 

 
• Renovables energies, visita al moli de 

vent que fa possible el bombeig de les 
aigües regenerades de l’estació depu-
radoa. 

 
• Responsabilitat en la tinença 

d’animals de Companyia, amb la visi-
ta al entre d’acollida d’animals abando-
nats de la Selva 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 
La visita guiada al parc i al conjunt 
d’instal·lacions i exposicions es desenvolupa 
mitjançant una sortida de jornada sencera: 
recollida dels alumnes al centre escolar, 9,00 
hores, estada al parc i retorn al centre a les 
17,00 hores. 
 
Per cada nivell formatiu tenim un programa 
definit, no obstant podem adaptar-nos a les 
preferències dels educadors a fi efecte de 
complementar les visites amb el programa 
curricular 
 
L’activitat és desenvolupa per grups de 20-25 
alumnes. Un conjunt de monitors i educadors 
acompanyen en cada moment a tots els  par-
ticipants. 
 
Podem acordar horaris flexibles en funció 
dels horaris del centre. 
 
 



 

OBJECTIUS PRINCIPALS  DE RESELVA 

• La descoberta d’un espai natural de la 

Selva (Massís de Cadiretes), amb el 

paper destacat de l’aigua com a ele-

ment de referència de la comarca. 

• La formació en diferents aspectes rela-

cionats amb el medi ambient: l’energia, 

l’aigua, els residus, la tinença 

d’animals. 

DESTINATARIS: Tots els centres 

d’ensenyament. 

 

DADES: Es podrà triar qualsevol dia, caldrà 

prèviament consultar la disponibilitat.  

 

DESPESES:  l’activitat és totalment gratuïta 

per als centres de la comarca, el Consell Co-

marcal de la Selva i l’Ajuntament de Tossa 

de Mar es fan càrrec de les despeses de mo-

nitoratge. 

 

TRANSPORT: Anirà a càrrec dels centres 

d’ensenyament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ RESELVA  2013 — 2014 

 

Tots els centres interessats hauran de com-

plimentar el full de sol·licitud que s’adjunta. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjan-

çant un fax a l’àrea de medi ambient del Con-

sell Comarcal de la Selva. 

 

FAX: 972-840804 

 

El període d’inscripció romandrà obert durant 

tots el curs escolar. Una vegada rebuda la 

sol·licitud és confirmarà si per la data dema-

nada està disponible, en cas contrari es bus-

carà conjuntament una data alternativa 

 

Els alumnes hauran de portar el esmorzar i el 

dinar, un impermeable i moltes ganes de 

passar-s’ho bé.  

 

 



 

Sol·licitud participació jornada de formació i sensibilit-
zació mediambiental RESELVA 2015—2016 

 

DADES DEL CENTRE D’ENSENYAMENT 
 
Centre: ................................................................................. Població: .............................. 
Persona de contacte: .......................................................................................................... 
Telèfon: ............................ Fax ...................... a/e: ............................................................. 

GRUP Nivell formatiu i curs Numero d’alumnes 

   

   

   

   

   

Data sol·licitada: …………………………………………………… 
Hora de surtida del centre: …;…………………; hora d’arribada: ………………………. 
 

……… de ………… de 20…... 
Segell del centre 

Nota: recordar-vos que el monitoratge, les visites  i les 
exposicions son gratuïtes. El Consell Comarcal de la Sel-
va i l’Ajuntament de Tossa de Mar es fan càrrec de les 
despeses. 
Els centres hauran de contractar i abonar les despeses de 
transport que no queden incloses a les subvencions. 
L’activitat s’emmarca dins d’una sortida escolar en període 
lectiu, en aquest sentit els alumnes gaudeixen de l’activitat 
sota la responsabilitat del centre d’ensenyament.  

Ajuntament de Tossa de Mar 


