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ACTIVITATS ADEFFA AL CENTRE CAMADOCA  
 
EL CENTRE CAMADOCA PELS MÉS PETITS 
 
Adreçat a alumnes d’escoles bressol. 
 
Descripció i durada de l’activitat : 
 
 Es fa una visita de 30 a 40 minuts al Centre Camadoca, en grups de 10 a 15 alumnes, 
depenent del nombre d’acompanyants. El monitor guia als nens durant tot el recorregut pel 
centre. La visita és només al matí, es pot esmorzar o dinar al Centre Camadoca i hi ha molt 
espai per jugar. Pels alumnes de P2, hi ha l’opció, també, d’anar a veure el riu i a mirar els 
crancs al riu, és una caminada de 600 m, anada i tornada.  
 
Objectius : 
 

- Interaccionar amb els diferents grups d’animals i tenir un primer contacte. 
- Aprendre a respectar als animals i a no molestar-los. 
- Que els acompanyants dels nens entenguin que s’ha de ser responsables amb la 

tinença d’animals de companyia i que han d’ensenyar als nens a respectar la natura.  
 

 
Continguts i mètodes : 
 

- Observació, d’alguns dels diferents animals que hi ha al centre: peixos, crancs i 
petxines de riu, amfibis, rèptils, ocells, mamífers. Ens fixarem en els més curiosos i 
fàcils de veure per ells 

- Observar com mengen i es mouen alguns animals i mirar les diferències entre ells 
(uns neden, els altres volen, els altres caminen) 

- Cantar cançons d’alguns dels animals, les que ells coneguin 
- Tocar i tenir un primer contacte d’alguns dels animals, transmeten respecte i explicant 

com s’ha de fer i transmeten respecte cap als animals.  
- Es disposa de ninots dels diferents animals perquè els nens hi juguin 
- Si hi ha disponibilitat, s’allibera un animal després de la visita 

 
Preu :  7 € per nen (si venen com a escola).  Si venen nens i pares junts 5€ per persona. 
 
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 
 
 

 


