PROJECTE ESCOLAR DEL COVIB
Presentació del COVIB.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (en endavant COVIB) és
l’entitat que agrupa i representa a la professió veterinària a les nostres illes. Es
una institució que ha complit més de 110 anys de vida des de que va ser
designada com a corporació oficial de dret públic a l’any 1907.
Des d’ençà, el COVIB (i tots els seus col·legiats i col·legiades) han realitzat una
important tasca en els àmbits de la sanitat i benestar dels animals i de la salut
pública, de manera que ha contribuït activament al desenvolupament de la
nostra societat i a la seva transformació durant tots aquests anys. I bàsicament
ho hem fet en dues línees d’acció:
1. Per una banda la millora qualitativa de la professió veterinària, que
compren actuacions com el foment de la formació continua, el control de
l’ètica i deontologia professional i l’ordenació de la professió, entre
d’altres.
2. Per altra, mitjançant la col·laboració activa amb les administracions
públiques i altres entitats privades dirigides al desenvolupament de
polítiques i projectes en l’àmbit de la salut i benestar dels animals que
incidiran directament amb la salut i benestar de les persones.
El projecte que presentam a continuació s’inclou en aquest segon apartat.
Motivació.
A dia d’avui, els animals han assolit un estatus important en la nostra societat i
formen part d’un gran nombre de llars. Els beneficis per a les persones amb les
que es relacionen són àmpliament coneguts i es trasllada, en moltes ocasions,
a tota la comunitat.
Però és cert que encara hi ha aspectes no tan positius que incideixen en la
convivència i que, en moltes ocasions, també afecten als propis animals.
Podem afirmar que una mascota mal cuidada i mal atesa no pot relacionar-se
de manera normal amb les persones que les envolten.

Per tant, la tinença d’un animal és un acte de gran responsabilitat on s’ajunten
la cura necessària que el propietari ha d’aportar-li, especialment la relacionada
amb la seva salut, amb les obligacions ciutadanes per una convivència
harmònica.
Conèixer aquestes qüestions és un requisit imprescindible per a tothom que
desitgi conviure amb un animal, i què millor que fer-ho des de la infància.
Els veterinaris som els professionals de la salut animal i, tant per la nostra
formació acadèmica com per ser el nexe d’interconnexió necessari entre
animals i persones, els més adients per transmetre aquesta informació. Per
això és important que es conegui molt bé quina és la nostra feina i com
contribuïm, mitjançant la cura dels animals, a garantir la salut de les persones.
El projecte.
El projecte que presentam està dins aquesta línia d’actuació. Es tracta de la
campanya educativa POSA UN VETERINARI EN LA TEVA VIDA I EN LA DEL
TEU ANIMAL per al foment de l’ educació i la tinença responsable dels animals
de companyia en els centres escolars públics i privats de les Illes Balears.
La població diana prevista per desenvolupar les accions descrites en el punts
següents són els infants de 4t i 5é de primària. I l’execució la realitzaran
professionals veterinaris col·legiats del COVIB.
Objectiu.
1. Sensibilitzar els nins i nines de Balears en la importància de la tinença
responsable dels animals de companyia amb:
a. La promoció de la convivència harmònica amb ells.
b. La necessitat d'atendre'ls i cuidar-los adequadament perquè
puguin gaudir de la seva companyia.
c. La protecció i prevenció de la seva salut i la de tots els ciutadans,
específicament de les malalties transmissibles.
d. Influenciar en la prevenció de l’abandonament d’animals.
2. Conèixer el paper del veterinari com a professional sanitari fonamental
de la salut pública.
En resum, volem contribuir, a través dels nins, a fomentar el respecte, la
defensa i la protecció dels animals, incrementar la sensibilitat ciutadana i dirigirla a aconseguir comportaments humanitaris propis d'una societat moderna en
el tracte als animals de companyia.
També volem que els alumnes coneguin la feina dels veterinaris en la cura dels
animals i en la prevenció dels riscos que aquests poden generar a les
persones.

Desenvolupament.
La campanya constarà de dues activitats:
-

Un taller basat en xerrades interactives impartides per veterinaris als
centres escolars.
La celebració d'un concurs de dibuix en grup, per classe en el qual les
classes guanyadores del primer, segon i tercer premi gaudirà d’ un
premi.

La campanya estarà dirigida per la Junta de Govern del COVIB, qui a través
dels seus veterinaris col·legiats que vulguin col·laborar amb l’ exposició de les
xerrades, desenvoluparan l’ activitat dins d'un horari escolar a precisar pel
centre educatiu. El COVIB promocionarà la campanya als seus col·legiats a
través dels medis habituals (mailing, circulars, web, xarxes socials) i distribuirà
per zones, segons la resposta dels centres escolars, als veterinaris que
voluntàriament es vulguin adherir a la campanya.
El taller s'iniciarà amb una xerrada en la qual, per mitjà d'una mascota aportada
per un veterinari voluntari col·legiat en el COVIB (sempre i quan sigui possible),
es valoraran les necessitats i cures que requereixen els animals de companyia,
les normes cíviques de convivència a casa com a un membre més de la família
i la ciutat, els consells sanitaris, el registre d’ animals de companyia de les Illes
Balears (RIACIB), i quin són els animals considerats potencialment perillosos.
Durant el taller es desenvoluparà un joc amb els nins 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. També s’ exposarà quina és la tasca
social que ens ofereixen diferents espècies animals, com els cans de
salvament, cans d’ assistència o la teràpia amb animals, i s' explicarà quina és
la feina que desenvolupen els veterinaris en altres camps professionals, tant en
grans animals com al camp de la seguretat alimentària.
Als infants se'ls entregarà material de divulgació amb consells pràctics i
merchandising amb l’ imatge del COVIB.
Amb la finalitat d'estimular i reforçar els temes teòrics de l'exposició, es
complementarà la campanya amb la possibilitat que els nins realitzin en grup
un dibuix basat en els continguts presentats per participar en el concurs
programat pel COVIB.

