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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. A Monaeduca ens centrem específicament en 

l’educació en la conservació de la biodiversitat, tractant temes actuals que suposen amenaces per 

aquesta com la pèrdua d´habitat o el tràfic il·legal de fauna salvatge.  

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 i la nostra metodologia pedagògica es 

centra en motivar la participació i capacitat de reflexió de l´alumne. 

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 (a triar entre pàg. 6 i 7 ) 

 

  

 

 

 

  

Juan de Fundació Mona 

Com es desenvolupa la visita  
a la Fundació Mona? 	  
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Sobrevivim a la selva 
Alimentar-se a la selva no és una tasca fàcil, la competència d'altres grups de ximpanzés, els predadors i 

l'ésser humà, amb les seves plantacions de palmera d'oli, la dificulten molt.  

Els alumnes es posaran en la pell dels ximpanzés, predadors i cultivadors de palma d'oli en un joc 

d'acció on l'objectiu és la supervivència, a través de la recerca d'aliments.  

El taller es desenvolupa en la zona exterior recreativa del Centre. 

Cicle educatiu al que va dirigida l´activitat:  Cicle mitjà i superior Educació Primària 

Objectius: 

Els alumnes aprenen de primera mà les dificultats que tenen els ximpanzés a l’hora d'alimentar-se 

Els alumnes són conscients de la pressió que exerceix l’ humà sobre els hàbitats d'altres animals 

Els alumnes aprenen que la cooperació afavoreix la supervivència. 

 Durada: 45 min 

Coneixement i competències que es treballen: 

Treball en grup, cooperació, agilitat, capacitat de reflexió 
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Joc de rol: Oli de palma i l’orangutan 
El joc de rol és una dinàmica de grup que consisteix a plantejar una situació o escenari imaginari on es 

demanarà als alumnes que "es posin en el lloc" del paper assignat, amb l’objectiu de debatre i buscar 

solucions entre tots al problema plantejat.  

L'oli de palma està en multitud de productes que consumim diàriament. Però el més preocupant és la 

seva producció insostenible: el seu conreu està associat a greus excessos mediambientals i socials. 

Cicle educatiu al que va dirigida l´activitat:  Cicle superior Educació Primària i 1er-2on ESO 

Objectius:  

Prendre consciència sobre una de les principals amenaces dels primats: la pèrdua d'hàbitat a causa de la 

desforestació.  

Assumir la nostra responsabilitat com a consumidors i exercir un consum responsable. 

Durada:45 min 

Coneixement i competències que es treballen: Comunicació verbal, treball en grup, creativitat, 

parlar en públic, respectar dels torns, capacitat d’escolta, empatia, desenvolupar la capacitat crítica.  
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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 
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Tallers a les escoles 

Tallers d´educació ambiental a les escoles!! 
  

Aquesta activitat està pensada com una forma d'apropar-nos a la realitat quotidiana dels alumnes i el 

professorat, per a complementar i motivar la tasca que realitzen els centres en matèria d'Educació 

Ambiental. 

Tanmateix, pensem a cobrir les necessitats d’escoles que desitgin aprofundir en diferents aspectes de 

l’educació ambiental i l’educació en valors, tocant diferents problemàtiques actuals vinculades amb la 

nostra relació amb el medi ambient. Ens proposem amb aquesta activitat col·laborar amb el professorat 

de l'escola, proporcionant als educadors recursos pedagògics per a continuar treballant la temàtica 

escollida a l’aula. 

 

De la mateixa manera, us oferim combinar la visita a l’escola i la visita al centre de recuperació com a 

forma de proporcionar major eficàcia a l'experiència. 

 

Adreçat a la web per a més informació! www.monaeduca.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


