
 
 
RESULTATS DE L’ENQUESTA CENTELLES FAMÍLIES 18 ABRIL 2021 
Seguint el rastre dels animals (Marc Martín) 
7 RESPOSTES 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
4. Podries dir-nos 2-3 coses que hagis après al fer aquesta activitat? 
 
Que els esquirols i els conills, quan fan un salt, posen més endavant les potes del darrera que les del 
davant 
El meu fill ha gaudit moltissim, ha après com son els rastres dels animals del seu entorn. 
Ressegur rastres i buscar 
Hem après moltes petjades que desconeixiem 
Identificar petjades 
Els animals que habiten el nostre entorn, les característiques de les seves petjades 
Rastres dels mamifers 
 
5. Hi ha alguna activitat o taller que t'agradaria que es fes des de Centelles Famílies? 
 
Coneixement de l'entorn natural 
Més propostes relacionades amb el medi natural i animal. 
Qualsevol que tracti sobre natura i es faci a l'aire lliure. Totes les activitats que fa en Marc ens 
encanten!! 
Tallers i activitats que puguem fer en família 
Tallers sobre feminisme des de totes les perspectives (infància, adolescència, educació...) i sobre 
prevenció d'abusos 
Caminades familiars 
 
6. Què has trobat a faltar o què milloraries d'aquesta activitat? 
 
L'he trobada bé 
M'ha semblat molt ben organitzada 
Res 
Una explicació de cadascun dels animals, o portar una fitxa que expliqués quatre coses bàsiques de 
cadascun d'ells 
Que es pogués fer en grup! (Entenent que ara toca fer-ho de manera individual). 
La intersecció 
 

 
 



 

 
 
10. Si hi ha qualsevol altra cosa que vulguis comentar-nos, fes-ho a continuació i ho tindrem en 
compte. Moltes gràcies! 
 
Seguiu organitzant activitats!! Fem poble! 
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