Volem...
Donar
a conèixer la
tasca bàsica de
la protectora
d’animals de la
ciutat

Promoure
l’interès i la
solidaritat cap als
animals abandonats
fomentant la seva
defensa i protecció

Sensibilitzar
envers el respecte
i la convivència
amb els animals de
companyia.

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org

Ctra. de Sabadell a Caldes de Montbui, km 24,2
(al davant del Santuari de la Salut)
93 726 72 27
programa.educatiu@protectorasabadell.org
www.facebook.com/protectorasabadell
www.instagram.com/protectorasabadell

Lliga Protectora
d´Animals de Sabadell

Els animals abandonats
i la Protectora

Inscripció

Què farem?

A través del formulari a la web del programa
Ciutat i Escola de l’Ajuntament de Sabadell
www.sabadell.cat/ca/ciutat-i-escola
(cost gratuït)

L’activitat consisteix en una visita/
xerrada guiada a les instal·lacions
del refugi de la Protectora.

Per centres externs a aquest programa envieu-nos un email a:
programa.educatiu@protectorasabadell.org
(2€ per alumne)

La xerrada / xerrada al refugi
La visita/xerrada al refugi permet
conèixer les nostres instal·lacions
de ben a prop (on dormen els gats,
on mengen i passegen els gossos, la
consulta on passa visita el veterinari, la recepció del centre, etc.) i comprendre com funciona el refugi. Es
realitzarà als alumnes de primària,
secundària d’ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults.
Durant el recorregut s’expliquen
anècdotes i es poden respondre els
dubtes i curiositats que es generin en
els alumnes. A més de conscienciar
sobre l’abandonament, fomentar la
tinença responsable i la solidaritat.

Per a qui?
On i quan?
Dates de realització i horaris: els dimecres o dijous, d’octubre a juny. La
visita/xerrada al refugi de 10 h a 11 h.
Lloc de realització: Instal·lacions Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell, ctra.
de Caldes km 24,2 (davant del Santuari
de la Salut) 08202 Sabadell

La Protectora es reserva el dret de
cancel·lar la visita al refugi en cas de que
les condicions meteorològiques no siguin
les adients o per manca de voluntaris
disponibles per atendre la petició. En
qualsevol cas, la protectora avisarà al
responsable del centre educatiu amb un
mínim de 48h d’antelació.

L’activitat consisteix en una visita/
xerrada guiada a les instal·lacions del
refugi de la Protectora. Es realitzarà als
alumnes de primària, secundària d’ESO,
batxillerat, formació professional i
escoles d’adults.
Observacions: la visita al refugi no
està disponible per als grups classe
d’educació infantil

