
!

PROJECTE: 

“Sembrem consciència, 	

recollim humanitat”	
Xerrades escolars de conscienciació animal	
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ASSOCIACIÓ DELTARESCAT 

Qui som? Què fem? 

!
!

!
!
!
DeltaRescat, enregistrada al Registre d’Associacions del Ministeri d’Interior, es constitueix 
com a associació sense ànim de lucre, el mes de setembre de 2015, amb el ferm objectiu 
de protegir a tots aquells animals maltractats i que malviuen pels carrers i camps al ser 
abandonats al nostre municipi i voltants. 

L’Associació està formada per un grup de professionals, que portem molts anys treballant 
pels drets dels animals i col·laborant estretament des de fa molt temps amb les diferents 
protectores que compten amb refugi i associacions que es dediquen a la recollida 
d’animals abandonats a les Terres de l’Ebre. També col.laborem amb diverses 
associacions d’arreu de Catalunya, Espanya i Holanda, qui ens ajuden amb les 
adopcions, difusions… 

Al ser una associació sense ànim de lucre només disposem de les quotes de socis, 
teaming, donacions desinteresades materials i econòmiques, demanem qualsevol 
subvenció a la que podem participar, i intentem realitzar tot tipus d’events als que tenim 
l’oportunitat de participar per donar-nos a conèixer i recaptar el que es pugui per tirar 
endavant a tots els animals que tenim al nostre càrrec i que necessiten visites 
veterinàries, desparasitacions, identificacions, medicaments, menjar, operacions (molts 
ens els trobem atropellats o molt malalts), esteriltzacions, vacunes… 

Treballem pel benestar d’aquests animals de situació esmentada i lluitem perquè tinguin 
les mateixes oportunitats que d’altres que tenen família, pel qual, en cas de disposar de 
l’oportunitat d’un projecte com aquest amb el que ens presentem, volem que tot animal 
pugui ser tractat, protegit, estimat, educat… i que es conegui com es pot fer. 

Amb això, a continuació us adjuntem el projecte amb el que volem que aquest 
pressupost ,destinat a la nostra població i concedit pel partit polític de les cup, sigui de 
gran ajuda per crear un futur, una societat més ètica i cívica, treballant amb l’arrel, amb el 
jovent de la població que no és més que el futur d’aquesta. 

!
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PROJECTE  

“Sembrem consciència, recollim humanitat”	
!
JUSTIFICACIÓ: 

S’ha detectat un elevat grau d’incivisme en la tinença d’animals de companyia (manca 
d’identificació dels animals, excrements, convivència, abandonaments, maltractaments…) 

La tinença d’un animal de companyia és quelcom que requereix una gran responsabilitat. 
Si has decidit tenir-ne un, s’ha de potenciar en realitzar adopcions enlloc de compres, 
d’aquesta forma es col.laborarà amb les protectores d’animals i no es promourà el negoci 
de compra-venta d’animals, el que comporta el sofriment de molts d’aquests. 

Ser conseqüent amb les pròpies idees és un dels aspectes que defineixen la integritat 
d’una persona, i això suposa fer sempre el que un cregui oportú en cada situació. No s’ha 
d’oblidar que el respecte i l’amor cap als éssers vius són sentiments dels que un s’ha de 
sentir orgullós, i quan quelcom és tant elemental com això no és d’extranyar que acabi 
formant part de les persones que ens envolten. Quan una persona observa a una altra 
ajudant a altres éssers vius és molt possible que es pari a reflexionar sobre el què és 
realment important, i pot que, fins i tot, alguna cosa canviï en la seva forma de pensar i 
d’actuar. 

És per això que presentem aquest projecte, perquè la conscienciació personal i social, la 
responsabilitat, el civisme, el coneixement,…comenci amb els nens i nenes que són els 
adults del demà. 

!
INTRODUCCIÓ: 

Des de l’Associació Deltarescat volem organitzar unes xerrades de conscienciació animal 
adreçada als alumnes de les escoles i institut de la nostra població. 

Els nens que conviuen amb animals de companyia desenvolupen més alta autoestima. 
Adquireixen habilitats per tenir cura d’altres, comprendre la seva naturalesa i cicles vitals, 
al mateix temps que demostren empatia i una actitud més responsable enfront la salut i el 
benestar (psicologia infantil). 

El paper proactiu que pot tenir el desenvolupament adequat del vincle amb els animals 
facilita la promoció de l’empatia, com a mesura “preventiva” en entorns socials com l’àmbit 
educatiu. Augmentar l’empatia cap als animals disminueix la probabilitat de conductes 
violentes a l’escola. (Estudi de la revista “Información veterinaria” sobre el maltracte  
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animal com indicador de risc social). 

La finalitat d’aquest projecte és despertar l’empatia de les nenes i nens envers els nostres 
amics i companys els animals i conscienciar de la responsabilitat que és tenir un animal 
de companyia. 

Un primer contacte amb el compromís i la responsabilitat que suposa respectar i cuidar a 
qui depenen de nosaltres mateixos… únicament de tu. No existeix millor lloc per defensar 
un compromís d’aquest tipus que a les aules, ni millors mestres que els nens, còmplices 
d’un futur millor i un entorn real més just i positiu. 

!
DESTINATARIS: 

El projecte s’adreça a les nenes i nens de 5è i 6è curs de Primària i 1r d’ESO dels quatre 
centres escolars públics que tenim a la nostra població: les Escoles L’Assumpció, Sant 
Miquel i Riumar, i l’IES Deltebre. 

!
OBJECTIUS: 

- Organitzar xerrades als centres educatius de la població de Deltebre per donar a 
conèixer l’entitat i el nostre treball. 

- Ajudar a disminuir l’entrada d’animals als refugis i centres d’acollida. 

- Fomentar el respecte envers els éssers vius ja que això ens dignifica com a persones. 

- Disminuir la despesa pública en gestió d’abandonaments. 

- Desenvolupar la sensibilitat del/la nen/nena. 

- Identificar els valors bàsics de convivència. 

- Desenvolupar la capacitat de convivència del nen amb els animals i l’entorn. 

- Evitar l’abandonament, el maltracte i els excesos. 

- Desenvolupar l’afecte i el compromís amb els animals de companyia per un futur més 
ètic. 

- Fomentar el respecte. 

- Augmentar el nombre de padrins, socis, adoptants, voluntaris, cases d’acollida i amants 
dels animals en general. 

- Donar a conèixer les diferents tasques per educar un gos per dur a terme diferents 
serveis: teràpies, recerca… 
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ACTIVITATS: 

La Xerrada a cada centre consta de tres parts:  

- Primera: Una/dos membre/s de l’Associació DeltaRescat presentarà l’Associació que 
tenim al nostre poble a l’alumnat explicant qui som, què fem… continuarà amb la xerrada 
amb els temes de civisme, responsabilitat, abandonaments, afecte, compromís, 
adopcions, acollides,…  

La xerrada serà adequada a les edats amb qui es realitzarà i anirà acompanyada 
d’imatges, documents gràfics,  vídeos… totalment aptes i analitzats per personal dedicat a 
l’ensenyança. 

- Segona: Un/dos membre/s del Club Agility de les Terres de l’Ebre farà l’explicació de 
l’educació i l’ensinistrament caní, socialització, normes bàsiques de convivència, què és 
un vincle i com es treballa, el reforç positiu, comunicació canina, ansietat per separació… 

També ens mostrarà exemples de gossos que han estat insinistrats per dur a terme 
diverses tasques, (com per exemple a la Gala, adoptada de l’Associació DeltaRescat i que 
ara és una gossa de teràpia), com s’escull un gos per realitzar una tasca, com es forma… 

Els animals que es portaran al centres són totalment aptes per l’activitat. Són gossos 
equilibrats i educats que poden comportar-se perfectament dintre d’una aula sense cap  
tipus de problema. 

Durant les xerrades en mantindrà un diàleg constant amb tots els dubtes, curiositats… 
que puguin sorgir a l’alumnat i/o si s’escau en acabar la xerrada. 

!
- Tercera: Exhibició de Frisbee, Agility, recerca…perquè l’alumne pugui viure en directe o 
veure amb els seus propis ulls les capacitats presentades anteriorment a la xerrada. 

En acabar es regalarà a la Biblioteca Escolar de cada centre (espai educatiu d’un centre 
de molta importància) dos llibres/contes degudament escollits i estudiats, amb la temàtica 
a la que fa referència la xerrada, es repartirà a cada alumne un petit detall de l’Associació 
i un tríptic informatiu perquè també el puguin ensenyar en arribar a casa quan els 
expliquin l’experiència als seus pares/família/amics. 

La durada prevista de cada activitat és d’entre una hora i hora i mitja, dependrà del centre, 
la programació i el ratio d’alumnes de cada un d’ells. 

!
!
!
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!
UBICACIÓ: 

Les xerrades es faran als segûents centres: 

ESCOLA L’ASSUMPCIÓ  

ESCOLA SANT MIQUEL 

ESCOLA RIUMAR 

IES DELTEBRE 

!
CALENDARI: 

Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del proper curs escolar 
2017/2018 (primer trimestre escolar). 

!
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: 

Previ a la presentació d’aquest projecte ja ha hagut un contacte amb cada un dels centres 
escolars per saber si els interessaria, saber si poden entrar gossos al centre, curs o cicles 
amb qui tindria més eficàcia la xerrada, ratio d’alumnes,… la resposta ha estat positiva i 
acceptada per part de tots. 

Si el projecte surt com a guanyador llavors es començarà el contacte més expllícit per 
presentar la programació, horaris, buscar dates, autoritzacions de dret d’imatge dels 
alumnes.. tot abans d’acabar aquest curs 2016-2017 i tenir-ho programat per al primer 
trimestre del proper curs 2017-2018. 

!
DIFUSIÓ: 

La difusió del projecte es farà tant aviat surti elegit per poder concursar a la xarxa social 
Facebook de l’Associació, per poder donar a conèixer què es vol fer, perquè i com. 

Abans de cada xerrada, a la mateixa xarxa social farem la comunicació i després 
d’aquesta una difusió de com ha anat, amb imatges, vídeos… perquè els pares puguin 
veure-ho desde casa. 

!
!
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PRESSUPOST: 

El pressupost per aquest projecte és de 1368 euros. Aquests diners es distribuiran de la 
següent manera: 

!

!
El Club Agility de les Terres de l’Ebre treballarà en aquestes activitats amb una reducció 
de preus com a ajuda a l’Associació, cosa que ens ha donat la possibilitat de poder 
emprar més diners per l’alumnat. 

La impressió dels tríptics són la informació que els alumnes podran tenir per llegir, 
ensenyar a casa, compartir, dialogar amb altres… 

Els contes/llibres regal a les Biblioteques dels centres seran dos per cada una d’elles. 
S’estan avaluant per trobar els més adients a la política de l’Associació respecte a 
l’educació, sensibilització.. n’hi ha molts i se’n van descartant i reservant a mesura que es 
van llegint i analitzant. No tenim encara a hores d’ara el llistat definitiu, però si un preu 
orientatiu del que valen. 

El detall per l’alumnat és molt important i agraït per ells. Constarà d’una motxilla gymsac 
Spook impresa a una tinta i d’un adhesiu de vinil max. 7x4 cm tall recte totes dues coses 
amb el logo de l’Associació. 

!
!

!
!
!
!
!
!
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CLUB AGILITY TERRES DE L’EBRE 252,95 euros  

IMPRESIÓ DE TRÍPTICS 
INFORMATIUS

!
199,65 euros

LLIBRES/CONTES REGAL PER 
BIBLIOTECA CENTRE

!
150 euros

DETALL PER ALUMNAT 765,4 euros



AVALUACIÓ: 

!
Un cop finalitzades les xerrades, i amb un temps oportú perquè els alumnes i les seves/
seus mestres i professors/es hagin mantingut un diàleg posterior a l’activitat, la junta de 
l’Associació farà una petita enquesta escrita a cada centre demanant les valoracions 
pertinents respecte a l’activitat realitzada, amb la intenció de conèixer el grau de 
satisfacció, les valoracions de cada part de l’activitat realitzada, per  poder millorar si en 
un futur tenim l’oportunitat de tornar a oferir aquest tipus de xerrada tant necessària en els 
centres educatius. 

!
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