Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona
Masia Camadoca, s/n
08517 Santa Maria de Merlès
hola@adeffa.cat
Telèfon: 616363261
http://www.adeffa.cat

CANAL CAMADOCA
Descripció:
Els alumnes poden treballar un tema de conservació de fauna (un grup animal, la conservació de la fauna
autòctona, els animals de riu, els animals del bosc, etc.) a través de la informació que nosaltres enviem per correu
electrònic o pel whatsapp d’un telèfon mòbil. Es proposen activitats concretes relacionades amb la temàtica que
es vol treballar, que els alumnes puguin realitzar a l’aula o al seu entorn més proper.
El professorat podrà demanar quins temes es volen treballar i gradualment els alumnes aprofundiran en el tema,
s’aniran fent preguntes i el projecte també pot incloure una visita d’un monitor del centre Camadoca a l’escola per
a resoldre les preguntes que s’han generat a l’aula, però ha de ser escoles que estiguin com a molt a 100 km de
Camadoca.
Aquesta activitat es pot fer com a complement de la visita al Cente Camadoca, quan els alumnes venen al Centre
Camadoca perquè estan treballant un tema concret o bé es pot fer sense venir a visitar el Centre, en aquest cas
han de ser grups de com a mínim 20 alumnes.

Objectius:
Conèixer la necessitat de preservar la fauna i flora i hàbitats del nostre entorn
Aprendre a respectar els animals salvatges i els animals de companyia com a éssers vius que són
Tenir contacte directe amb les activitats de conservació de la fauna i flora salvatge d’un centre en actiu
Conèixer com es pot col·laborar en la preservació de l’entorn natural, amb les nostres accions quotidianes
Conèixer els problemes que afecten la fauna, flora i als diferents hàbitats del nostre entorn
Col·laborar en la preservació de la natura de forma directa a través dels alliberaments
Estudiar la biologia i fisiologia dels diferents grups animals
Aprendre conceptes específics de conservació de fauna com: animal recuperat, animal irrecuperable, perills
de la fauna autòctona, fauna autòctona, fauna introduïda, fauna invasora,.....

Continguts, materials i mètodes:
Amb diferents materials pedagògics: vídeos enregistrats, fitxes pedagògiques, fotos, jocs relacionats amb el tema,
o diferents objectes depenent del tema que es treballi, etc. l’alumne treballarà els diferents continguts relacionats
amb el tema triat, de forma gradual i adaptada a tots els nivells, es farà com un joc de pistes adaptat a cada cas.
S’ofereix la possibilitat que sigui una activitat multidisciplinària, es poden realitzar activitats amb anglès i treballar
diferents matèries

Durada:
Es realitza durant un trimestre, però també es pot adaptar a una durada d’un mes

Preu
Per a alumnes que vénen a visitar Camadoca: 1 € per alumne . Visita + Canal Camadoca: 9 € per alumne.
Per a alumnes que NO vénen a visitar Camadoca: 3 € per alumne.
Per a alumnes que NO vénen a Camadoca i que volen, a més a més la visita del monitor a l’aula: 5 € per alumne.
Reserves: Trucar al 616363261 o també per whatsapp, escriure a hola@adeffa.cat
També es pot fer sol·licitud de reserva pel formulari de la web . Persona de contacte: Núria Valls

