
 
 

 
 
 

 

Sor�da   de   3r   de   primària  
MONAEDUCA   (Riudellots   de   la   Selva)   

divendres   13   de   març   de   2020  

 
ACTIVITATS  

● Visita  guiada  al  centre  de  recuperació  de  primats  MonaEduca.                  
Coneixerem   al   mico   apadrinat,   el   Nico.  

● Xerrada   i   taller   “Sobrevivim   a   la   selva”  

DESCRIPCIÓ  

La Fundació  Mona  és  una  entitat  sense  ànim  de          

lucre  que  disposa  d’un  centre  de  recuperació  de         

primats  prop  de  Girona  envoltat  de  natura  i  que          

serveix  de  llar  de  primats  rescatats  i  de  centre          

per  comprendre  i  respectar  els  animals       

salvatges.  

En  el  centre,  rehabiliten  físicament  i  psicològicament  els  animals  i  els  hi  ofereixen  una  vida                

en  grup.  Els  primats  són  animals  socials,  longeus  i  molt  intel·ligents  que  pateixen  en               

captiveri,  així  que  davant  la  impossibilitat  de  retornar-los  al  seu  hàbitat  natural,  el  centre               

s’esforça  perquè  tinguin  una  vida  més  digna  en  companyia  dels  seus  congèneres,  rica  en               

estímuls   i   amb   tot   el   respecte   que   es   mereixen.  

http://www.fundaciomona.org/


 
 

 

● A  través  d’una xerrada  introductòria  a  càrrec  de  l’educador,  es  situa  als  nens  i               

nenes  a  la  Fundació  (origen,  funció,  el        

dia  a  dia  al  Centre,  etc.)  per  a  després          

aprofundir  en  aspectes  relacionats     

amb  les  característiques  dels  primats      

així  com  del  seu  comportament  en  el        

seu  hàbitat  natural.  Per  concloure,      

s’explicaran   les   raons   principals   que   afecten   a   la   seva   conservació.  

● L’activitat  proposada  és  un joc  cooperatiu  i  d’acció ,  a  una  zona  a  l’aire  lliure               

recreativa,  en  la  qual  els  nens  i  nenes  hauran  de  familiaritzar-se  amb  la  vida  que                

tenen  els  ximpanzés  a  la  selva  i  viure,  en  primera  persona,  les  dificultats  a  les  quals                 

s’enfronten  a  l’hora  d’alimentar-se,  degut  a  l’acció  de  depredadors  i  els  nous             

inquilins  de  la  selva:  els  humans  cultivadors  de  palma  d’oli.  No  es  tracta  d’una               

tasca   fàcil!  

OBJECTIUS   PEDAGÒGICS  

Les  activitats  proposades  tenen  com  a  objectius  tan  l’adquisició  de  coneixement,  com  el              

canvi  d’actituds  i  comportaments,  així  com  fomentar  la  seva  participació  activa  en  la              

conservació   de   la   biodiversitat:  

● Conèixer  les  principals  característiques     

diferencials  de  l’ordre  dels  primats  així  com        

aspectes  de  la  seva  biologia,  ecologia  i        

adaptació   als   diferents   hàbitats.  

● Els  alumnes  aprenen  l’efecte  negatiu  que       

suposa  per  un  primat  la  vida  en  condicions  de          

captivitat  extrema  i  la  seva  tinença  com  a         

mascotes.  

https://www.monaeduca.org/casal-dinfants/casals-dinfants/#


 
 

● Conèixer  quina  és  la  tasca  que  es  realitza  a  la  Fundació  Mona  per  a  la                

rehabilitació   dels   primats   que   hi   arriben.  

● Educació  per  a  la  Conservació:  Encoratgem  a  l’alumne  perquè  s’impliqui  en  la             

conservació  dels  primats  i  el  seu  hàbitat  a  través  de  la  reflexió  i  del  canvi  en                 

hàbits  de  consum,  convertint-se  així  en  agent  de  canvi  per  una  gestió  més              

sostenible   del   planeta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉS   INFORMACIÓ:  
 

https://www.monaeduca.org/fundacio-mona/  
https://www.monaeduca.org/wp-content/uploads/Monaeduca_cicle_mitja_superior_Primaria.pdf  

 

https://www.monaeduca.org/fundacio-mona/
https://www.monaeduca.org/wp-content/uploads/Monaeduca_cicle_mitja_superior_Primaria.pdf

