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ACTIVITATS ADEFFA A L’ESCOLA 2015 - 2016
PROJECTE ALLIBERAMENTS
Descripció :
Els alumnes poden treballar un tema de conservació de fauna (un grup animal, la conservació de la fauna
autòctona, els animals de riu, els animals del bosc, etc.....) a través de la informació que nosaltres enviem per
correu electrònic, a través d’una finestra de la nostra pàgina web, per correu ordinari, observant les càmeres que
posarem en nius d’alliberament, o a les instal·lacions del centre Camadoca.
El professorat podrà demanar quins temes es volen treballar i gradualment els alumnes aprofundiran en el tema,
s’aniran fent preguntes i el projecte també inclou una visita d’un monitor del centre Camadoca a l’escola per a
resoldre les preguntes que s’han generat a l’aula
Si l’escola es troba en una zona adequada, en l’època adient, també es pot fer el treball a través de l’alliberament
de fauna recuperada (com eriçons) o de cries nascudes al centre Camadoca de pares irrecuperables (òlibes)
treballant tot el tema de recuperació i conservació d’espècies autòctones. Algunes escoles col·loquen càmeres en
els nius d’alliberaments per observar tot el procés des de dins.

Objectius :
Conèixer la necessitat de preservar la fauna i flora i hàbitats del nostre entorn
Aprendre a respectar els animals salvatges i ens animals de companyia com a essers vius que són
Tenir contacte directe amb les activitats de conservació de la fauna i flora salvatge d’un centre en actiu
Conèixer com es pot col·laborar en la preservació de l’entorn natural, amb les nostres accions quotidianes
Conèixer els problemes que afecten a la fauna, flora i als diferents hàbitats del nostre entorn
Col·laborar en la preservació de la natura de forma directe a través dels alliberaments
Estudiar la biologia i fisiologia dels diferents grups animals
Aprendre conceptes específics de conservació de fauna com: animal recuperat, animal irrecuperable, perills
de la fauna autòctona, fauna autòctona, fauna introduïda, fauna invasora,.....

Continguts, materials i mètodes :
Amb diferents materials pedagògics: vídeos enregistrades, filmacions en directe registrades en càmeres
connectades a Internet, fitxes pedagògiques, fotos, jocs relacionats amb el tema, la Caixa Camadoca amb
diferents rastres, com closques d’ous, egagròpiles, mudes, plomes o diferents objectes depenent del tema que es
treballi, el cartell de les preguntes, etc.... l’alumne treballarà els diferents continguts relacionats amb el tema triat,
de forma gradual i adaptada a tots els nivells
S’ofereix la possibilitat que sigui una activitat multidisciplinària, es poden realitzar activitats amb anglès i treballar
diferents matèries

Durada:
Es realitza durant un trimestre, però també es pot adaptar a una durada d’un mes

Preu:
El preu és de 15 € per alumne (per grups de més de 30 alumnes)

