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ACTIVITATS ADEFFA AL CENTRE CAMADOCA
DESCOBRIM ELS TRESORS DEL RIU I DEL BOSC
Nivell ESO i Batxillerat
Els mestres poden demanar treballar més algun tema concret (riu, ocells, insectes, animals del bosc, etc....) i la
visita al centre i l’itinerari s’adaptarà als continguts que és solꞏlicitin. Es pot complementar amb l’activitat Canal
Camadoca.
Descripció:
Es fan dues activitats clarament diferenciades:
1. Itinerari per l’entorn. El monitor guiarà als alumnes per un recorregut per la bassa de Camadoca, pel bosc
proper al centre i per la Riera de Merlès. S’estudiarà la diferent vegetació, al bosc i al riu, la dinàmica hídrica
del riu, es retiraran paranys del riu, estudiarem els macroinvertebrats com a indicadors de la qualitat de
l’hàbitat., els habitants i l’ecosistema de la bassa i els habitants del bosc.
2. Visita al centre Camadoca. El centre disposa de múltiples aquaris i instalꞏlacions on s’allotgen diferents
animals de tots els grups (invertebrats, peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers) autòctons i exòtics. També
es projecta un DVD amb detalls de la biologia de diferents animals i aspectes de conservació i gestió de la
fauna.
Durada: Cada activitat té una durada de 1:15 – 1:30 h aproximadament Amb un descans de 15 minuts entre
activitats, per tant tot el taller té una durada de 3 h, aproximadament, segons nivell.
Objectius:
-

Interaccionar amb els animals i plantes de forma directa amb el màxim respecte vers l’animal.
Identificar i conèixer els diferents grups animals
Aprendre la funció dels macroinvertebrats al riu.
Aprendre comportaments de respecte cap a la fauna i la flora quan es surt d’excursió a la natura
Diferenciar entre animal salvatge i animal domèstic o animal de companyia
Identificar els problemes que comporta pel medi la introducció d’espècies animals invasores i els
problemes a nivell ecològic i de xarxes tròfiques.
Aprendre a ser responsable amb la tinença d’animals de companyia.
Saber que fer si trobem animals ferits i conèixer la feina dels Centres de Recuperació de fauna i tots els
agents implicats amb la protecció de fauna salvatge

Continguts, material i mètodes :
Observació, descripció i interacció amb els diferents animals del centre i de l’itinerari, a través de la seva
alimentació, identificació de rastres, el contacte directe i explicació del monitor
Simulació de situacions reals per entendre els problemes.
Colꞏlaboració amb el monitor per treure els paranys per a cranc invasor del riu
Captura al riu i observació dels macroinvertebrats
Visualització d’un DVD divulgatiu
Alliberament d’algun animal recuperat, durant l’itinerari o al comiat (segons disponibilitat)
Organització de les activitats :
Benvinguda al centre Camadoca i presentació dels monitors i de les activitats.
Esmorzar.
Realització de la primera activitat.
Descans curt on es pot fer un segon esmorzar.
Realització de la segona activitat.
Dinar o segon esmorzar si no s’ha fet abans i Descans o espai de lleure (si hi ha temps).
Comiat on alliberem un animal recuperat, si hi ha disponibilitat i no s’ha fet abans.

Preu: 9 € 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

