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Què es Monaeduca? 
 

Monaeduca neix com a proposta d'educació ambiental a la Fundació Mona, amb l’objectiu de fomentar 

en la població escolar valors de respecte i empatia cap als animals i el medi natural. 

Per a assolir aquest propòsit, hem dissenyat un programa d’educació que contempla tant l’adquisició de 

coneixement com de competències emocionals que permeten a l’alumne convertir-se en agent de canvi 

per a una societat més justa, sostenible i responsable. 

Els nostres educadors són professionals formats en diferents disciplines com la biologia, primatologia, 

antropologia i educació emocional. Utilitzem un llenguatge planer i entenedor que adeqüem a cada un 

dels diferents cicles educatius. 

 

 

 

                                         
 
  

Pipa i Katy de Fundació Mona 
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Què aportem als teus alumnes? 	  
Coco de Fundació Mona 

L´aprenentatge té un gran component emocional  
L’impacte que produeix en els alumnes la proximitat d’un gran simi com és el ximpanzé, facilita 

enormement l’aprenentatge i engresca als alumnes a implicar-se en la seva conservació. 

Aprenentatge actiu i contextualitzat  
En realitzar l'educació en el mateix centre de recuperació on s'allotgen els primats, i del fet que els 

alumnes coneguin de primera mà cadascun dels ximpanzés i macacos i la seva història, fa que 

l'experiència pedagògica sigui més efectiva. 

Fomentar la reflexió i el pensament crític  
La nostra metodologia pedagògica es centra en motivar la capacitat de reflexió de l´alumne, i en 

activitats i tallers que fomenten l´aprenentatge des de la pròpia experiència.  
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L’experiència didàctica s’efectua en 3 parts (visita completa): 

 

Comencem amb 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 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. 

La visita és duu a terme per totes les instal·lacions exteriors del centre on és 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.   

 

Per finalitzar, el taller (pàg. 6 ) 

 

  

 

 

 

  

Juan de Fundació Mona 

Com es desenvolupa la visita  
a la Fundació Mona? 	  
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Pesquem tèrmits 
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. 

Cicle educatiu al que va dirigida l´activitat: Cicle inicial Educació Primària 

Objectius:  

Els alumnes aprenen sobre una de les capacitats cognitives dels ximpanzés, l'ús d'eines. 

Els alumnes entenen que l'ús d’eines no és una característica exclusivament humana. 

Els alumnes aprenen que els ximpanzés són animals omnívors com nosaltres.  

Durada: 30 min 

Coneixement i competències que es treballen: 

Competència cultural i artística. 

Compartir idees i aprendre noves maneres de fer coses 
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Reserves 
Mail de contacte:  d.riba@fundacionmona.org 

Telèfon mòbil: 629 354 301 

Telèfon Fundació Mona: 972 477 618 

 
Un cop efectuada la reserva, rebreu per correu electrònic  un document amb tots els detalls i condicions 

de la mateixa. 

Per a més informació, adreçat a la web  www.monaeduca.org 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Charly de Fundació Mona 


