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CAMADOCA és un centre on es realitzen tasques
de conservació de fauna autòctona dels nostres
rius i boscos i sensibilització ambiental.

CAMADOCA està gestionat per l'Associació de
Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona
(ADEFFA) que té un conveni de col·laboració amb
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la tinença d'animals
procedents de centres de recuperació de fauna
salvatge.

Podreu conèixer molts peixos, crancs, petxines de
riu, rèptils, ocells, mamífers i aprendre a respectar
i preservar els tresors que tenim a la natura.

Trobareu la masia Camadoca davant de l'esglèsia de
Santa Maria de Merlès, al centre del poble

ACTIVITATS PER A CENTRES EDUCATIUS
Descobrim els tresors del bosc i del riu. Visita al Centre Camadoca i
recorregut per l'entorn per tal d'aprendre aspectes diferents dels animals
i plantes i respectar la natura que ens envolta. Activitat adaptada a tots
els nivells educatius, des d'Educació infantil a Batxillerat i Universitat.

GimCamadoca. Gimcanes adaptades a tots els nivells educatius i a les
diferents temàtiques que els mestres vulguin treballar.

Canal Camadoca. Activitat d'interacció entre el Centre Camadoca i
l'escola, a través de canals digitals i telemàtics, per complementar, de

forma divertida, els conceptes que s'estan treballant durant el trimestre.
El Canal Camadoca es pot fer sense venir a visitar Camadoca, o com a

complement de la visita.

EN HORARIS ESCOLARS O DE GRUPS DE LLEURE
SORTIDA DE TOT EL DIA O NOMÉS MATÍ

OBERT DEL 15 DE MARÇ AL 30 D'OCTUBRE
ÀREA DE JOC I DE PÍCNIC COBERTA AMB LAVABOS

Aforament per grups de més de 100 alumnes i el centre està adaptat
per persones amb necessitats especials.

Telèfon: 616363261
hola@adeffa.cat
http://www.adeffa.cat
       @CAMADOCA_ADEFFA
       @camadoca_adeffa


