Educació, turisme i
serveis ambientals

Educació i formació
VIVÈNCIES EDUCATIVES ORIGINALS I SINGULARS

Més de 150 activitats diferents per a tots els nivells educatius.
Matinals, jornades, estades i treballs de síntesi.
Programes educatius fets a mida per portar a terme a les escoles i el
seu entorn o al Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera.
Creació, disseny i edició de materials didàctics i exposicions.
Cursos de formació i col·laboració en màsters i
postgraus.
Educació basada en l’acció, el pensament crític,
el territori i la participació.
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Turisme

EXPERIÈNCIES ÚNIQUES DE TURISME SOSTENIBLE DE QUALITAT
Experiències per descobrir, emocionar-se, sentir... i viure.
Disseny de propostes turístiques des del rigor i del
coneixement d’un territori singular.
Un ventall ampli d’activitats úniques per a tots
els públics basades en el turisme sostenible,
responsable i de qualitat.

Més de
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Serveis ambientals

SERVEI INTEGRAL , PRÒXIM I PERSONALITZAT PER A ENTITATS,
EMPRESES, CENTRES EDUCATIUS, AJUNTAMENTS I ALTRES
ADMINISTRACIONS.
Disseny i assessorament de projectes ambientals.
Avaluacions ambientals de plans i programes.
Intervencions de millora del paisatge rural, industrial i urbà.
Estudis de conservació de flora, fauna i/o paisatge.
Coordinació de processos participatius.
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Un equip

Un territori

Un grup Interdisciplinari de
professionals immers en el
territori, reconegut per la seva
continuada innovació, capacitat i
competència que ofereix un servei
integral, pròxim i personalitzat.

El Parc Natural del Montseny,
Reserva de la Biosfera, esdevé
el marc idoni on desenvolupar i
vivenciar experiències úniques i
singulars.

Empresa acreditada amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS)
del Parc Natural del Montseny.

Bruixes Itineraris actius

Fauna
Llegendes i tradicions
Paisatge

Boscos

Història i històries

Serrallonga

Aigua, fonts i poesia

Innovació

Flora

Geocachings temàtics

Parc Natural del Montseny

Educació
Sostenibilitat
Urbanisme

Castanyes i castanyers

educa@educaviladrau.com
Telèfons 670 22 46 49 / 686 62 81 52 / 619 36 90 81
www.educaviladrau.com

