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

http://www.adeffa.cat

DESCOBRIM ELS TRESORS DEL RIU I DEL BOSC PELS MÉS EXPERTS
Estudiants universitaris de magisteri, docents o Ciències en general i alumnes de Cicles formatius específics.

Descripció :
Es farà el mateix recorregut que es fa amb els alumnes que participen en les principals
activitats que es fan al Centre Camadoca:
-

Visita al Centre de Conservació de Fauna Salvatge, on es pot observar animals de tots
els grups animals per parlar de la conservació de les espècies en els seus hàbitats i dels
seus principals problemes i com podem contribuir a la preservació de l’entorn.

-

Itinerari pel bosc i pel riu, on, entre molts altres temes es parla dels animals del bosc,
de les espècies invasores, els macroinvertebrats, el cicle de l’aigua, etc. També
s’introdueixen els conceptes de respecte a la natura, la importància de saber observar,
actituds quan es va a la natura, etc.

Ara bé, durant tot el recorregut s’explicarà els continguts que es treballa amb els alumnes,
adaptats als diferents nivells i els objectius que es pretenen aconseguir. Es pot assessorar per
treballar diferents aspectes a les escoles, si així es desitja. O per estudiants de ciències i cicles
formatius específics es parlarà de tots els aspectes, tan positius o negatius de les actuacions
que es duen a terme i s’intercanviaran impressions amb els participants a l’activitat.

Objectius :
-

-

Donar a conèixer la importància d’oferir una educació ambiental de qualitat, basada en el
respecte a la vida en els Centres on hi ha contacte amb animals, vegetals i contacte amb la
natura, en general.
Transmetre la importància d’utilitzar la sensibilització ambiental com a eina fonamental en
la conservació dels ecosistemes.

Durada : De 1h i mitja a 2 h, per a cada activitat (visita al centre i itinerari). Total 3 – 4 h.

Preu : 12 € per alumne.
Reserves: Trucar al 616363261 o també per whatsapp, escriure a hola@adeffa.cat
També es pot fer solꞏlicitud de reserva pel formulari de la web . Persona de contacte: Núria Valls

