
Benvolguts/des professors/es,

Per tal de presentar-vos la nostra oferta pedagògica ens plau oferir-vos el nou catàleg d'activitats 2021-22, vinculat al
programa escolar Apropa't al món del llop.

 Veureu que les activitats proposades tenen la finalitat de promoure el coneixement de la vida i costums del llop, tot
sensibilitzant sobre la importància de conservar aquest gran predador. Treballem, doncs, sota el concepte de seducció
ambiental, oferint coneixements, però també transmetent criteris, valors, sensacions, experiències..., tot allò que posi de
manifest la sensibilitat dels alumnes. Amb aquest objectiu va néixer la idea de fer interaccionar als escolars amb un
exemplar de llop ibèric cedit pel zoològic de Sevilla, la Lupus.

Pensada per als nivells d'Educació Infantil, Primària i Secundària, i vinculada a les diferents assignatures curriculars,
aquesta proposta constitueix un recurs pedagògic útil amb el qual els alumnes assoleixen competències bàsiques
treballades en diverses àrees de coneixement, com per exemple l'Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i
Cultural, en què el llop esdevé el fil conductor per conèixer les característiques dels animals, els vertebrats, els
mamífers, els carnívors, els predadors...

Si bé aquesta iniciativa és pionera a Catalunya, als Estats Units, una campanya educativa per a les escoles, amb
participació de llops, ja es va dur a terme amb molt d'èxit als anys setanta.

El programa Apropa't al món del llop ha estat difós per TV3, TVE, Catalunya Ràdio, El Punt Avui, el 9 Nou, Ràdio Estel i la
Cope, entre altres mitjans de comunicació.

Per tal de dur a terme el programa Apropa't al món del llop, SIGNATUS us ofereix dues propostes de treball:

1.- VISITA COMBINADA. Realització del programa en dues sessions
.- 1a Sessió; Visita d'un educador de Signatus al centre docent.
.- 2a Sessió; Visita del grup escolar al Centre Signatus del Parc Mediambiental de Gualba.
*Per als grups de secundària la proposta es presenta com a Unitat Didàctica.

2.- ESTADES. Realització del programa mitjançant una estada de dues nits.
.- Prèvia visita d'un educador de Signatus al centre escolar per tal d'informar sobre l'estada.
.- Visita del grup escolar al Centre Signatus del Parc Mediambiental de Gualba.
*Per als grups de primària la proposta es presenta com a colònies de treball, i per a secundària com a treball de síntesi.

3.- SORTIDA D'UN DIA. Realització del Programa en una sessió
.- Visita del grup escolar al Centre Signatus del Parc Mediambiental de Gualba.
*Les sortides d'un dia estan destinades exclusivament per als grups d'educació Infantil, concretament a partir de quatre
anys.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació de tot l'equip.


