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ACTIVITATS ADEFFA AL CENTRE CAMADOCA 2015 - 2016
DESCOBRIM ELS TRESORS DEL RIU
Adreçat a alumnes de tots els nivells (d’educació infantil fins a Batxillerat), amb explicacions adaptades
a cada nivell educatiu
Descripció:
Es fan dos activitats clarament diferenciades:
1. Itinerari per l’entorn: L’alumne es desplaça a un lloc proper i segur on el dia abans s’han
col·locat paranys per capturar crancs de riu invasors. Es disposa de material específic per
facilitar l’observació de les diferents espècies de macroinvertebrats (coladors, salabrets,
safates, pots,...)
2. Visita al centre Camadoca. Descobrirem les espècies que habiten al riu: peixos, crancs,
nàiades, amfibis i rèptils... i explicarem la necessitat de preservar-les. Visualització d’un DVD
divulgatiu de la biologia i conservació d’alguns dels animals.
Objectius :
-

Identificar els diferents grups d’animals aquàtics
Plantejar la necessitat de conservar la fauna salvatge autòctona i protegir-la.
Identificar els problemes que comporta pel medi la introducció d’espècies animals invasores.
Conscienciar als alumnes de la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia i de
les conseqüències del seu abandonament.
Exposar als alumnes quin ha de ser el comportament a l’entorn del riu, per tal de no malmetre
l’ecosistema.

Continguts material i mètodes :
-

Observació, descripció i interacció amb els diferents animals del centre i de l’itinerari, a través
de la seva alimentació, el contacte directe i explicació del monitor
Treball in situ amb espècies foranies: el cranc invasor
Captura al riu i observació dels macroinvertebrats que serveixen d’alimentació als peixos
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
Realització de la segona activitat.
Dinar.
Juguem, alliberem un animal recuperat, si hi ha disponibilitat i no s’ha fet abans
Comiat

