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L'HOSPITAL D'ANIMALS

Fitxa per treballar a l'aula

Nom:                                                                                          Curs: 

Escola: 

1. En què consisteix el Centre de Recuperació del GOB? Marca amb una creu.

És zoològic

És un centre on curen els animals silvestres ferits

És un centre on curen tot tipus d'animals

És una granja
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2. Animals silvestres o domèstics

Al centre només curam animals  silvestres perquè suposam  que els animals domèstics tenen 

un amo que els cuida.   Quins d'aquests animals trobes que són silvestres i quins no.

ca ................: xòric .......:                    colom .........: hamster ..: 

cadernera ..: granota ..:                     eriçó ...........: gallina ....:

mussol .......: ase ...........:                   tortuga .......: canari .....:

2. Anomena  tres  aus  silvestres  que  també  viuen  a  la  ciutat.  Per  què  creus  que  son

importants?

3. Descriu les diferències entre aquests dos tipus de tortuga d'aigua

 

            Tortuga d'aigua europea (Emys orbicularis)             Tortuga de Florida  (Trachemys scripta)

 

✔ Quina de les dues és pròpia de Menorca (autòctona)?

✔ Per què creus que l'altre tortuga (al·lòctona) és perillosa per a l'espècie d'aquí?
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5. Relaciona cada animal amb els accidents més habituals que pateixen.

TORTUGA MARINA Desaparició de zones humides i basses

RAPINYAIRES Atropellaments de cotxes

CALÀPETS Mossegades de ca 

ERIÇONS Esteses elèctriques i verins

TORTUGA DE TERRA Contaminació de la mar i hèlix d'embarcacions 

6. És molt important que si trobau un animal ferit sapigueu que fer. De la vostra acció en

pot dependre la seva vida. Digues quines coses si que heu de fer quan trobeu un animal ferit

i quines no. Posar S (sí) o N(no).

 Provar de curar-li les ferides nosaltres mateixos ✓

 Donar-li de menjar a la força✓

 Posar-nos en contacte amb el GOB, la policia local,...✓

 Deixar l'animal tranquil dins una capsa✓

 Donar-li medicaments✓

7. Dels animals que tens a continuació, quins en cas d’accident i estar ferits, has de dur al

centre de recuperació? Encerclar la resposta correcta.

✔ ocells silvestres SI NO

✔ moixos SI NO

✔ cans             SI NO

✔ tortugues SI NO

✔ eriçó SI NO

✔ coloms SI NO
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8. Pinta el logo del Centre de Recuperació del GOB
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