CAMPANYA ESCOLAR DEL COVIB: POSA UN VETERINARI EN LA TEVA
VIDA I EN LA DEL TEU ANIMAL
Objectiu:

Foment de l’ educació i la tinença responsable d’ animals de companyia,
inducció del respecte, la defensa i protecció dels animals, incrementant
la sensibilitat ciutadana, a través dels nins, cap a comportaments
humanitaris propis d'una societat moderna en el tracte als animals de
companyia, així com conèixer la feina dels veterinaris en la cura dels
animals i en la prevenció dels riscos que aquests poden generar a les
persones.

Població diana: escolars de 4t i 5è de primària dels centres escolars públics com
privats de les Illes Balears. L’ activitat es desenvoluparà dins d'un horari escolar a
convenir pel centre educatiu.
Execució: professionals veterinaris col·legiats en el COVIB.
Desenvolupament:
Dues activitats:
-

-

Taller de xerrades interactives impartides per veterinaris amb una mascota, per
explicar:
Necessitats i cures dels animals de companyia
Normes cíviques de convivència
Consells sanitaris
Registre d’identificació d’ animals de companyia:
 joc sobre la utilitat del microxip i el registre dels animals de
companyia per localitzar als propietaris en cas de pèrdua o
trobada d’ un animal.
Conèixer quin son els animals considerats potencialment perillosos.
Labor social que ofereixen els animals: cans de salvament, cans d’
assistència o la teràpia amb animals.
Explicar altres feines que desenvolupen els veterinaris: labor dels
veterinaris de grans animals, com en el camp de la seguretat
alimentària.
Celebració d'un concurs de dibuix en grup:
finalitat d'estimular i reforçar els temes teòrics de l'exposició
es realitzarà en grup per classe
s’ oferirà un premi al primer, segon i tercer classificat.

Als nins se'ls entregarà material de divulgació amb consells pràctics i merchandising
amb l’ imatge del COVIB.
*Nota: aquesta campanya no suposarà cap tipus de cost pel centre escolar.
Més informació: Amanda Figuerola (tècnica veterinària COVIB) 971 713 044/ext 4 veterinari@covib.org

