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Proposta d’inversió dels Pressupostos 

participatius de l’AMPA 
Dades sol·licitant 

Nom i cognoms Beatriz Almirón Ruiz 
Adreça electrònica b_almiron@hotmail.com 
Telèfon 607973482 

☐ Direcció ☐ Equip docent ☐ Kaliu  ☐ AMPA ☐ Família ☒ Comissió de ................................................. 

 

Descripció de la proposta 

Títol del projecte 
Fundació Mona 
Cost estimat Xerrada + visita = 6 euros x infant. Xerrada + visita + taller= 8 euros × infant. Li 

hem de sumar autocars!! 
Destinataris A tots els infants 
Descripció del projecte (*) 

 

La fundació Mona és una ong que rescata Ximpanzés i macacos que han estat 
maltractats, circs que ja no els volen, donats per famílies que han vist que no es pot 
domesticar aquests animals, etc. Aquesta fundació els acullen, els alimenten i en 
tenen cura. La idea és que els nostres infants puguin anar d'excursió a les seves 
instal·lacions. En aquestes visites expliquen la importància hi ha a deixar els animals 
en els seus hàbitat, com podem ajudar cadascun evitant consumir per exemple oli de 
palma que és la principal causa que detallin l'amazones ... Principalment aquestes 
visites estarien dirigides al cicle de mitjans i grans. Si es considerés adient podrien 
anar el cicle de petits. 
 
 

Primer cicle 

Objectius  
Les activitats proposades per als alumnes de primer cicle de primària tenen com a objectius tan 
l’adquisició de coneixement així com el canvi de percepció i actituds respecte a la tinença d’animals 
exòtics com a mascotes: 

• Els alumnes aprenen les diferències entre animals salvatges i animals domèstics, així com a conèixer 
l’efecte negatiu que suposa per un primat la vida en condicions de captivitat extrema. 

• Conèixer les principals característiques diferencials de l’ordre dels primats i perquè nosaltres també 
hi pertanyem. 

• Conèixer quina es la tasca que es realitza a la Fundació Mona per a la rehabilitació dels primats que 
hi arriben. 

 
 

Activitats educatives 
Xerrada: Simis, Micos i la Fundació Mona. 

L’activitat consisteix en una xerrada a càrrec de l’educador que introdueix als alumnes dins el món dels 
primats a través del comportament, l’ecologia i la conservació. A més s’exposen els objectius i el 
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funcionament de la Fundació Mona com a exemple del que és i significa una Centre de Recuperació de 
primats. La xerrada es realitza amb l’ajuda de diferents mitjans audiovisuals. 

Vista: Coneguem els ximpanzés i els Macacs 
La visita es dur a terme per totes les instal·lacions exteriors del centre on es podem observar les dues 
espècies primats que s’hi allotgen, els ximpanzés i els macacos. Durant l’activitat es treballen aspectes al 
voltant de la conducta, l’alimentació i les característiques físiques d’aquests tipus de primats. Els alumnes 
també podran conèixer la història individual de molts dels primats abans de ser rescatats, i com treballem 
a la fundació per a rehabilitar-los. 

Activitat- Taller: Pesquem tèrmits 

Activitat pensada per alumnes de primària de primer i segon cicle. Els alumnes aprenen de forma 
participativa com s’alimenten els ximpanzés, i també algunes de les capacitats cognitives d’aquests 
grans simis. Per això, han de construir un termiter artificial i mirar d’extreure els ítems que hi ha dins, tal i 
com ho faria un ximpanzé, és a dir, mitjançant l’ús precís i coordinat d’algun tipus d’eina. 

 
 
 
 
Observacions (*) 
 
Depèn de les excursions que es decideixin el cost serà més o menys elevat. 
Si només hi va cicle mitjans i grans: 
300 infants × 8 euros= 2400 euros + autocars 
 
 
 

 

Documentació adjunta 

☐ Pressupost  ☐ Informe / Projecte ☐ Prospecte ☐ Fotografia 

☐  Altres: ..........................................................................  

  
Enllaç: www.monaeduca.org/educacio-primaria/ 

 

Mataró, a ...14.... de..desembre....de 2018                                                                         Signatura 

Beatriz Almirón Ruiz 

(*) Si necessiteu més espai, adjunteu la informació en un full a part 
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