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El Servei d'Educació Ambiental (SEA) del GOB Menorca

Bona entrada de curs! Un any més us presentam l’oferta educativa del Servei d’Educació
Ambiental del GOB Menorca (SEA). Aquí trobareu informació de les activitats que
oferim. Recordeu a consultar el quadre d’activitats patrocinades, moltes de les activitats
són gratuïtes pels centres educatius. A l'última pàgina hi trobareu les condicions
pràctiques d’inscripció.
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Descripció: Conte i joc per conèixer i
estimar els animalets que tenim més a
prop, llagosts, escarabats, abelles, cara-
gols... A partir d'una protagonista molt
simpàtica: na Marieta, una formigueta.

Destinataris:
Educació Infantil (d’1 a 5 anys).

Durada: Educació Infantil 1-2 anys; 30
minuts. Educació Infantil de 3 a 5 anys;
1 hora.

Lloc: Aula.

Objectius: Conèixer els animalets que
tenim més a prop i amb qui convivim a
diari sense saber-ho. Aprendre a apreciar-
los i respectar-los.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Període en què s'ofereix:
D'octubre a febrer.

Animalets

Descripció: Contacontes sobre na Mor-
dala, un cranc. Amb projecció d'imatges
i cançó.

Destinataris:
Educació Infantil (d’1 a 5 anys)

Durada: Educació Infantil 1-2 anys; 30
minuts. Educació Infantil de 3 a 5 anys;
1 hora.

Lloc: Aula.

Objectius: Conèixer els animals de la
mar i aprendre a estimar-la.

Període en què s'ofereix: D'octubre a
febrer.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Observacions: Requereix d’ordinador i
projector

Na Mordala, un cranc



Descripció: Contacontes per a conèixer
en Taques, un calàpet. Amb projecció
d'imatges i cançó.

Destinataris:
Educació Infantil, d’1 a 5 anys.

Durada: Educació Infantil 1-2 anys; 30
minuts. Educació Infantil de 3 a 5 anys;
1 hora.

Objectius: Conèixer els calàpets i la seva
vida i com és d'important l'aigua per ells.
Propiciar l'estima i el respecte per la
natura.

Lloc i període: Aula. A concertar.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

En Taques, un calàpet

Descripció: Excursió-joc per a conèixer
l'entorn natural proper a casa nostra.

Destinataris:
Educació Infantil (3,4 i 5 anys).

Durada: 3’5 hores més desplaçament.

Lloc: Rafalet (Sant Lluís).

Objectius: Conèixer l'entorn natural més
proper de casa nostra i els seus elements
naturals. Aprendre a identificar els arbres
que ens envolten. Percebre la natura en
tots els sentits.

Període en què s'ofereix: Mesos de
març a maig.

Preu: 150 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Observacions: Portar calçat adequat,
gorra i berenar.

Coneguem el nostre entorn



Descripció: Visita al Centre de Recupe-
ració de Fauna Silvestre del GOB,
"Hospital" que atén els animals silvestres
ferits.

Destinataris: Educació infantil (a partir
de 5 anys), primària, ESO, batxillerat,
cicles formatius, adults.

Durada:
Educació infantil: 1'5 hores
més el temps de desplaçament.
Primària, ESO, batxillerat,
cicle formatiu i adults: 2 hores
més el temps de desplaçament.

Lloc: Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre del GOB (Pedreres de Líthica,
Ciutadella).

Objectius: Conèixer què és un Centre de
Recuperació. Conèixer les principals cau-
ses que provoquen accidents en la nostra
fauna silvestre. Aprendre les diferències
entre animals silvestres i animals domèstics.
Saber què fer quan trobam un animal
silvestre ferit o mort. Identificar algunes
espècies d'animals de la nostra illa.

Període en què s'ofereix: mesos
d'octubre i novembre i de febrer a maig.

Preu: 84 euros (1,5 hores), 105 euros (2
hores). Consulta el quadre d’activitats
patrocinades.

L’Hospital d’animals

Descripció: Excursió a peu pel camí de
Cavalls, el tram de Punta Prima a Alcaufar,
per descobrir l'entorn natural de Menorca.

Destinataris: 1r, 2n i 3r de Primària.

Durada: 3 hores més el desplaçament.

Lloc: Trobada a Punta Prima, punt final
a Alcaufar.

Objectius: Conèixer en què consisteix
el Camí de Cavalls. Identificar algunes
plantes medicinal autòctones de
Menorca. Aprendre a orientar-se al camp.

Període en què s'ofereix: Mesos de
març a maig.

Preu: 135 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Observacions: Dur calçat adequat, gorra
i berenar.

Anam d’Excursió



Descripció: Visita a un lloc gestionat
amb criteris de sostenibilitat. Agricultura
ecològica i ramaderia autòctona. (L’acti-
vitat a Turmadèn des Capità està més
dirigida al coneixement de la pagesia
tradicional i els béns etnològics del lloc).

Destinataris: 3r, 4rt, 5è i 6è de primària.
Secundària, Batxillerat, Cicles formatius
i adults.

Durada: 2 hores més el desplaçament.

Lloc: Algendaret Nou (Maó) i Turmadèn
des Capità (Alaior). Per a secundària
també es pot visitar la Marcona (Ferreries)
i Es Tudons (Ciutadella).

Objectius: Apropar els més joves a la
realitat agrícola menorquina. Aprendre
a reconèixer una activitat agrícola
tradicional d'una d'intensiva. Aprendre
quines són les races autòctones i els
beneficis que aquestes aporten al camp.
Contacte amb les feines del camp.

Període en què s'ofereix: Dimarts i
Dijous ( a Algendaret de gener a març i
a Turmadèn des Capità  d'abril a maig).

Preu: 123 Euros. Consulta el quadre d’ac-
tivitats patrocinades. Bus gratuït (places
limitades).

Observacions: Portar berenar i calçat
còmode.

Visitam un Lloc

Descripció: Visita al parc Rubió i Tudurí.
Parc temàtic que representa un retall del
paisatge menorquí, amb les comunitats
vegetals més importants d'aquest.

Destinataris: 5è i 6è de primària, ESO,
batxillerat, cicles formatius i adults.

Durada:1 hora i mitja més el despla-
çament.

Lloc: Parc Rubió i Tudurí, Maó.

Objectius: Conèixer les principals
comunitats vegetals que hi ha a Menorca.
Aprendre què és una adaptació. Aprendre
les diferències entre una planta autòc-
tona, un endemisme i una introducció.
Conèixer exemples d'utilitats d'algunes
plantes.

Període en què s'ofereix: D'octubre a
desembre i de març a maig.

Preu: 84 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Les plantes de Menorca



Descripció: A partir d'un joc coneixerem
què li passa a l'aigua dolça de Menorca
i al nostre aqüífer.

Destinataris: 4rt, 5è, 6è de primària. 1r
i 2n d’ESO.

Durada: 2’5  hores.

Lloc: Molí del Rei (Camí des Castell 53)

Objectius: Conèixer la importància de
l'aigua dolça a Menorca com a recurs i
servei ambiental. Descobrir les seves
problemàtiques i les possibles solucions
en quan a la seva gestió.

Preu: 130 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Observacions: Requereix d’ordinador i
projector.

L’aigua és vida,
què en saps?

Descripció: Xerrada acompanyada d'una
projecció d'imatges per a conèixer la
situació energètica de Menorca i
comprendre quin vincle té amb el Canvi
Climàtic.

Destinataris: ESO, batxillerat, cicles
formatius i adults.

Durada: 1 hora.

Lloc: Aula.

Objectius: Conèixer d'on prové l'elec-
tricitat de les nostres cases i com afecta
això al Canvi Climàtic.

Període en què s'ofereix: D'octubre a
febrer.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre d’ac-
tivitats patrocinades.

Observacions: Requereix d’ordinador i
projector.

Per no perdre
l’energia



Descripció: Xerrada acompanyada d'una
projecció d'imatges per a conèixer la
situació en matèria d'aigua a Menorca.

Destinataris: ESO, batxillerat, cicles for-
matius i adults.

Durada: 1 hora.

Lloc: Aula.

Objectius: Conèixer d'on obtenim l'aigua
potable a Menorca i quines proble-
màtiques tenim actualment en aquest
aspecte.

Període en què s'ofereix: D'octubre a
febrer.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre d’ac-
tivitats patrocinades.

Observacions: Requereix d’ordinador i
projector.

El repte de
l’aigua a Menorca

Descripció: Xerrada acompanyada d'una
projecció d'imatges per a conèixer els
endemismes botànics de Menorca.

Destinataris: Batxillerat, cicles formatius,
adults.

Durada: 1 hora.

Lloc: Aula o Molí del Rei.

Objectius: Donar a conèixer la diversitat
geològica de Menorca.

Període en què s'ofereix: D'octubre a
febrer.

Preu: 73 euros. Consulta el quadre
d’activitats patrocinades.

Observacions: Requereix d’ordinador i
projector.

Les plantes
endèmiques de Menorca



Condicions pràctiques

Inscripcions: Durant tot el mes d'octubre.

Peticions: podeu fer-ho via correu electrònic (educamb@gobmenorca.com) a l'atenció
del Servei d'Educació Ambiental del GOB o al  971 35 07 62.

Material didàctic: podeu trobar material previ i complementari de les activitats a la
nostra web  (https://www.gobmenorca.com/0910escolars)

Desplaçament: l'encomana i coordinació amb l'empresa de transports per a les
sortides sempre va a càrrec del centre, exceptuant l’activitat de Visitam un lloc, que
té el bus gratuït fins a esgotar places.

Recordatori: uns dies abans de fer l'activitat rebreu un recordatori amb informació
pràctica sobre l'activitat.

Fulls d'avaluació: per tal de millorar en tot moment els nostres serveis és imprescindible
que els docents omplin la fulla d'avaluació després de realitzar l'activitat. Aquesta la
podeu trobar en aquest enllaç (https://www.gobmenorca.com/material-activitats-
educacio-ambiental).

Observacions: Els preus de les activitats de l'oferta educativa curs 2018-2019 poden
estar patrocinats per diferents organismes. Consultau quadre de patrocinadors a l’inici
del llibret. Confirmeu amb el SEA del GOB Menorca.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Per a qualsevol altra petició podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al
971 35 07 62 o a l'adreça electrònica educamb@gobmenorca.com
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