FITXA TÈCNICA TALLERS
LA GATETA NUR
Descripció:

·

Taller interactiu

·

Edats: de 6 a 9 anys

·

Lloc: Al mateix centre escolar

Contingut:

·

Presentació Gats de Gràcia.

·

Audivisual PowerPoint comparant les condicions de vida dels gats de carrer/gats de
casa.

·

Video explicatiu de les tasques de manteniment de una colònia.

·

Explicació del conte “La Gateta Nur”.

·

Comiat del grup i repartiment de caretes de Gats de Gràcia.

Objectius

1.
2.

Donar a conèixer les tasques de l’associació Gats de Gràcia.

Sensibilitzar i responsabilitzar els nenes i les nenes en el respecte i l’empatia
envers tots els éssers vius.

3.

Informar d’alguns dels recursos de què es disposa davant l’abandonament
d’animals en general i de gats en particular.

4.

Contribuir a la prevenció de qualsevol tipus de comportament violent envers els
éssers vius des de la infantesa.

FITXA TÈCNICA TALLERS
LA GATETA NUR
Descripció:

·

Taller interactiu

·

Edats: de 10 a 14 anys

·

Lloc: Al mateix centre escolar

Contingut:

·

Presentació de l’associació Gats de Gràcia.

Audivisual PowerPoint presentant què és i com es crea una colònia controlada de gats
ferals. 25’

·

Video amb històries d’abans i desprès dels rescats d’alguns gats.

·

Video explicatiu de les tasques de manteniment de la colonia de Shönberg

·

Visita/Vídeo al recinte de gats cecs a aquesta colònia, demostració de les tasques
que s’hi realitzen i com col·laborar en aquestes tasques.

·

Lliurament de dossier amb preguntes per respondre en petis grups, posada en comú
de les respostes i col.loqui

·

Comiat del grup

Objectius

1.
2.

Donar a conèixer les tasques de l’associació Gats de Gràcia.

Sensibilitzar i responsabilitzar els nenes i les nenes en el respecte i l’empatia
envers tots els éssers vius.

3.

Informar d’alguns dels recursos de què es disposa davant l’abandonament
d’animals en general i de gats en particular.

4.

Contribuir a la prevenció de qualsevol tipus de comportament violent envers els
éssers vius des d’edats primerenques.

FITXA TÈCNICA TALLERS
FAUNA URBANA
Descripció:

·

Taller interactiu

·

Edats: a partir de 15 anys

·

Lloc: Al mateix centre escolar/social.

Contingut:

·

Presentació de l’associació Gats de Gràcia. !0’

·

Audivisual PowerPoint presentant què és i com es crea una colònia controlada de
gats ferals. 25’

·

Video explicatiu de les tasques de manteniment de la colònia de Shönberg. 10’

·

Visita/Vídeo al recinte de gats cecs d'aquesta colònia, demostració de les tasques
que s’hi realitzen i com col·laborar en aquestes tasques. 25/30’

·

Lliurament de dossier amb preguntes per respondre en petis grups, posada en comú
de les respostes i col.loqui 20’

·

Comiat del grup

Objectius

1.
2.

Donar a conèixer les tasques de l’associació Gats de Gràcia.

Sensibilitzar i responsabilitzar els nois i les noies en el respecte i l’empatia envers
tots els éssers vius.

3.

Presentar alguns dels recursos de què es disposa davant l’abandonament d’animals
en general i de gats en particular.

4.

Contribuir a la prevenció de qualsevol tipus de comportament violent envers els
éssers vius des d’edats primerenques.

