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ACTIVITATS ADEFFA AL CENTRE CAMADOCA  

GIMCAMADOCA: GIMCANES DE NATURA  
Adreçat a alumnes d’educació infantil, primària i secundària, amb explicacions adaptades a cada nivell 
educatiu. Es pot complementar amb l’activitat Canal Camadoca. 

Descripció dels continguts, materials i mètodes  : 

Es una gimcana que consta de 3 a 4 proves, depenent del nivell educatiu, que transcorre pel bosc, riu i 
bassa, depenent de la temàtica a treballar i l’última prova es fa al Centre de conservació de fauna 
Camadoca. 

Les proves que es realitzen tenen com a eix transversal la conservació. El mestre abans de venir ha de 
triar quina temàtica vol treballar més, si els ecosistemes aquàtics o el bosc.  

Els alumnes es divideixen en grups de 20 (o el grup de classe) i aquest grup s’haurà de subdividir en 
grups de 4 – 5 alumnes. S’han de resoldre totes les proves per tal de resoldre l’enigma de la gimcana, 
que es presenta al començament de la prova. 

Cada grup serà guiat per un monitor, que explicarà conceptes, i ajudarà a resoldre les proves de la 
gimcana. Uns dies abans de venir a fer l’activitat es passarà un quadern relacionat amb les proves de 
la gimcana i el centre haurà de portar un quadern per cada 4 alumnes ja imprès des del centre i llapis 
per omplir-lo. El material d’identificació i de resolució de cada prova el facilitarà ADEFFA.  

Durada  : De 1:30 h a 2 h, segons el nivell.  

Objectius  : 

- Identificar les diferents espècies d’animals i plantes  
- Conèixer mètodes  i comportament per ajudar als animals al bosc i al nostre entorn més 

immediat 
- Aprendre comportaments de respecte cap a la fauna i la flora quan es va d’excursió a la natura  
- Identificar els problemes que poden tenir els animals al bosc i com els centres de conservació i 

recuperació de fauna els poden ajudar 
- Identificar els problemes que comporta la introducció d’espècies al bosc i a ser responsables 

amb els animals de companyia.  

Organització de les activitats  :  

- Benvinguda al centre Camadoca i presentació dels monitors i de les activitats. 
- Esmorzar. 
- Realització de la gimcana 
- Dinar. 
- Juguem, alliberem un animal recuperat, si hi ha disponibilitat i no s’ha fet abans 
- Comiat 

Preu:  8 € 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 
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