
TÍTOL: EXCURSIONS NATURALÍSTIQUES

Introducció

La tardor és una època immillorable pel senderisme. El sol comença a donar treva i les primeres 
pluges pinten el paisatge d'un verd molt esperat. Arriba la ben anomenada primavera de l'estiu. 

Menorca, un paradís per a descobrir  a peu, ens presenta durant aquesta època una de les seves 
millors cares. Aquest curs es presenta com un seguit d'eines per a interpretar el paisatge mentre 
caminam pels seus paratges. Quatre excursions especialment dissenyades per observar la diversitat 
geològica,  florística i faunística de l'illa. Conèixer de primera mà quines roques trobam i perquè hi 
són,  com condiciona aquest  estrat  geològic  la  vegetació que s'hi  assenta al  damunt  i  descobrir 
algunes de les espècies més característiques i peculiars dels diferents indrets per on passejam. Les 
comunitats que anam veient al avançar camí no hi apareixen perquè si, sinó que són fruit d'una 
adaptació i evolució continua des de temps immemorials. Entendre això enriqueix considerablement 
les nostres sortides al camp i possibilita que puguem observar amb una mirada més profunda el 
nostre entorn. 

Metodologia

El curs consta de 4 excursions a diferents indrets de Menorca. Els itineraris dissenyats pretenen 
poder  observar  una  gran  diversitat  paisatgística  per  tal  de  conèixer  les  diferents  particularitats 
naturalístiques de la illa (geologia, vegetació, fauna). Es facilitarà a l'alumnat recursos on-line per 
tal de poder completar la seva formació durant i després del curs.

Coordinació:  Montse  Bau,  biòloga  Responsable  del  Servei  d'Educació  Ambiental  del  GOB 
Menorca. 

Professorat
Tòfol Mascaró, botànic membre del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB 

Menorca).

Montse Bau, biòloga Responsable del Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca. 

Dates: 18 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre

Lloc: Indrets a determinar. Es donarà la informació uns dies abans de l'inici del curs.

Horari: Dissabte matí de 9.00 a 13.30 hores.

Durada: 18 hores. 

Nombre de places: 25 alumnes (màxim)

Destinataris: estudiants de turisme, guies turístics, monitors de temps lliure, mestres, professors, 

excursionistes i qualsevol altra persona interessada en la temàtica. 

Preu: Socis GOB Menorca 20 Euros 

          No Socis GOB Menorca 45 Euros

Inscripcions: Fins el dia 13 d'octubre a aescano@gobmenorca.com i/o al 971 35 07 62

mailto:aescano@gobmenorca.com

