VISITEM EL CAAD!
EL CENTRE D’ACOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS
El centre és un espai d’acollida temporal on conviuen animals abandonats o perduts a
les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. El seu objectiu és recollir aquests animals,
garantint el seu benestar durant el temps d’estada al centre, i impulsar les adopcions
responsables d’aquells animals no recuperats pels propietaris.
Tenir cura d’un animal estimula en els infants i joves en l’exercici de la responsabilitat i
contribueix al seu desenvolupament com a persones, perquè els fa prendre
obligacions mentre aprenen actituds de respecte, tant cap als animals com cap a la
resta de persones.
Però la decisió d’incorporar un animal a la llar ha d’anar precedida d’una reflexió
seriosa. En aquest sentit aquesta activitat pretén ser una eina que permeti conèixer
tots els elements necessaris per a assumir una actitud positiva i responsable sobre la
tinença d’animals domèstics de companyia i alhora donar a conèixer els serveis que
ofereix el CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf.

NOM DE L’ACTIVITAT
Visitem el centre d’acollida d’animals domèstics
A qui s’adreça
A alumnes de 3r a 6è de primària
A alumnes de 1er a 4art d’ESO
Objectius de l’activitat
Conèixer què és i quines són les funcions d’un centre d’acollida
d’animals domèstics i prendre consciència de la problemàtica que
genera l’abandonament d’animals.
Aprendre les necessitats bàsiques dels animals domèstics i el seu
llenguatge corporal.
Comprendre el significat de la tinença responsable.
Reflexionar sobre l’adopció i els criteris a tenir en compte respecte a la
decisió de tenir un animal de companyia.
Transmetre una actitud positiva i responsable sobre la tinença
d’animals domèstics per prevenir futurs abandonaments.
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Descripció de la visita
La visita s’inicia amb la presentació del centre i la realització d’un joc lúdic on
es treballen els conceptes claus relacionats amb la tinença responsable
d’animals domèstics i la problemàtica de l’abandonament.
A continuació, i en funció del número d’alumnes, es divideix el grup-classe en
dos subgrups per realitzar dues activitats simultàniament; mentre un grup fa
la visita a les instal·lacions, l’altra surt al pati de terra a jugar amb els gossos
i després s’intercanvien.
La visita a les instal·lacions permet conèixer el funcionament diari del centre.
L’activitat al pati de terra, és un temps de contacte dels alumnes amb gossos
i gats acollits al CAAD, amb l’objectiu que aprenguin unes nocions bàsiques
sobre com són i es comporten els animals i que ha de fer un propietari
responsable.
Lloc de realització
Instal·lacions del CAAD Penedès
Data de realització
D’octubre a maig, de 10 a 12 h.
Coordinació
Lourdes Bohé
Tel. 93 817 33 50 / comunicacio@mancomunitat.cat
Preu de l’activitat
Gratuïta
Aportacions del centre
Desplaçament fins al centre en autocar
Observacions
Duració de l’activitat: 2 hores
En cas de pluja no es pot realitzar l’activitat
Organitza
CAAD Penedès
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