OFERTA EDUCATIVA
2017/18

Bon curs 2017 2018
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L Educació Ambiental és pel GOB una eina bàsica per tal de
difondre els nostres principals objectius Els diversos camps
objecte d investigació de les comissions del GOB són tractats
pels educadors ambientals de manera didàctica i divertida
amb el propòsit de donar a conèixer els valors naturals de
Menorca i inculcar actituds positives a favor del medi ambient
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Des del Servei d Educació Ambiental del GOB Menorca SEA
us volem donar la benvinguda al nou curs escolar 2017 2018
Aquest any tornem a presentar la nostra programació
d activitats i tallers per tal que els educadors dels centres
puguin complementar la seva tasca educativa realitzada a les
aules
També cursos per a docents i personal dels centres educatius i
materials educatius en préstec
'

(

/

),

.

'

.

,

.

Cada cop més el SEA vol traspassar les fronteres de les aules i
abordar la formació ambiental des de tots els àmbits de la vida
de l escolar Així creiem oportú oferir noves fórmules per tal
que mestres i professors puguin sol licitar els nostres serveis i
així ampliar la tasca de formació i sensibilització ambiental
que reben els nostres fills
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ACTIVITATS
Conta contes excursions tallers xerrades jocs visites guiades
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EN TAQUES, UN CALÀPET
Descripció: Conta-contes per a conèixer en Taques, un calàpet. Amb projecció
d'imatges i cançó.
Destinataris: 2, 3, 4 i 5 anys.
Durada:1 hora (adaptació per a 2 anys).
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. Consulteu amb el vostre ajuntament.

NA MORDALA, CRANC CRANC
Descripció: Contacontes sobre na Mordala, un cranc. Amb projecció
d'imatges i cançó.
Destinataris: Educació Infantil (2, 3, 4 i 5 anys).
Durada: 1 hora (adaptació per a 2 anys)
Lloc: Aula.
Objectius: Conèixer els animals de la mar i aprendre a estimar-la.
Preu: Activitat gratuïta. Dins del programa educatiu de Sa Nostra.

ANIMALETS
Descripció: Conte - joc per conèixer i estimar els animalets que tenim més a
prop, llagosts, escarabats, abelles, caragols... A partir d'una protagonista molt
simpàtica: na Marieta, una formigueta.
Destinataris: Educació Infantil (2, 3, 4 i 5 anys).
Durada: 1 hora (adaptació per a 2 anys).
Lloc i periòde: Aula.
Objectius:Conèixer els animalets que tenim més aprop i amb qui convivim a
diari sense saber-ho. Aprendre a apreciar-los i respectar-los.
Preu: Activitat gratuïta. Dins del programa educatiu de Sa Nostra.

CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN

Descripció: Excursió-joc per a conèixer l'entorn natural proper a casa nostra.
Destinataris: Educació infantil (3, 4 i 5 anys).
Durada i lloc:3,5 hores. 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: Mesos de març a maig.
Preu: 150 euros. A consultar amb el teu ajuntament.

ANAM D'EXCURSIÓ
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 amb el teu ajuntament.

VISITAM UN LLOC
Descripció: Visita a un lloc gestionat amb criteris de sostenibilitat. Agricultura
ecològica i ramaderia autòctona.
Destinataris: 3r, 4rt, 5è i 6è de primària. Secundària, batxillerat, cicles Formatius i
adults.
Durada: 2 hores més el desplaçament.
Lloc: Primària i Secundària: Algendaret Nou (Maó) i Turmadèn des Capità (Alaior).
Secundària: La Marcona (Ferreries). Es Tudons (Ciutadella) i Parelleta (Ciutadella).
Objectius: 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.
Preu: Activitat Gratuïta. Dins del programa educatiu de la DG Educació Ambiental
del GB.

L'AIGUA ÉS VIDA, QUÈ EN SAPS?

Descripció: A partir d'un joc coneixerem què li passa a l'aigua dolça de Menorca i
al nostre aqüífer.
Destinataris: 3r, 4rt, 5è, 6è de primària.
Durada: 2 hores.
Lloc: Aula i pati o gimnàs del Centre educatiu.
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: 105 euros. Consulta amb el teu ajuntament.

L'HOSPITAL D'ANIMALS

Descripció: Visita al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB, "Hospital" que
atén els animals silvestres ferits.
Destinataris: Tots els cursos (a partir ed.infantil 4 anys).
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 CR. Conèixer les principals causes 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.
Preu: Activitat gratuïta. Dins del programa educatiu de Sa Nostra.

LES PLANTES DE MENORCA

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 desplaçament.
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
autòctona, un endemisme i una introducció. Conèixer exemples d'utilitats
d'algunes plantes.
Preu: 84 euros. Consulta amb el teu ajuntament.

PER NO PERDRE L'ENERGIA

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'electricitat de les nostres cases i com afecta això
al Canvi Climàtic.
Preu: 73 euros. Consulteu amb el vostre ajuntament.
Observacions: Pot ser necessari que el centre hagi d'aportar un projector.

EL REPTE DE L'AIGUA A MENORCA
Descripció: Xerrada acompanyada d'una projecció d'imatges per a conèixer la
situació en matèria d'aigua a Menorca.
Destinataris: ESO, batxillerat, cicles formatius i adults.
Durada: 1 hora.
Lloc: Aula.
Objectius: Conèixer d'on obtenim l'aigua potable a Menorca i quines
problemàtiques tenim actualment en aquest aspecte.
Preu: 73 euros. Consulteu amb el vostre ajuntament.
Observacions: Pot ser necessari que el centre hagi d'aportar un projector.

LES PLANTES ENDÈMIQUES

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 riquesa de plantes endèmiques a Menorca. Conèixer els
orígens de la flora de Menorca a través dels endemismes. Veure els lligams de la història
geològica de Menorca i els tipus d'endemismes. Clarificar conceptes: endèmic, autòcton,
al·lòcton.. Introduir el problema de les espècies invasores.

Preu: Activitat gratuïta. Dins el programa de la Direcció General d'Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental I Residus.

MATERIALS EDUCATIUS EN PRÉSTEC
Exposició Bon Profit!
6 panells en roll-up sobre el nostre model
actual de consum d'aliments i les
diferents alternatives per millorar en
sostenibilitat i salut.

Jocs Agroecològics
Jocs sobre races autòctones, temporalitat
de verdures, consum i descoberta de
sentits entorn els aliments: El Joc de la
gallina menorquina, Twister de verdures
de temporada, joc d'Anam a comprar, joc
de Toca-Prova-Olora.

La Maleta Viatgera. Cuina de les 3 S:
Sostenible, Saludable i Saborosa.
A dins la maleta trobarem 4 receptes de
les diferents estacions de l'any (emprant
productes propis d'aquella temporada),
un calendari de les hortalisses i fruites de
Descripció: Xerrada acompanyada d'una projecció d'imatges per a conèixer la
cada temporada (que ens podem
quedar
i d'aigua a Menorca.
situació
en matèria
penjar amb imants a la nevera), una
Destinataris:
explicació dels diferents productes
que ESO, batxillerat, cicles formatius i adults.
Durada: 1 hora.
s'empren a cada recepte i on es poden
Lloc: Aula.
aconseguir i una llibreta per tal d'anotar
Objectius: Conèixer d'on obtenim l'aigua potable a Menorca i quines
les sensacions, converses i opinions
problemàtiques
relacionades amb l'experiència
que pares,tenim actualment en aquest aspecte.
mares i fills han compartit.

EL REPTE DE L'AIGUA A MENORCA

Preu: 73 euros. Consulta amb el teu ajuntament.

Observacions: Pot ser necessari que el centre hagi d'aportar un projector.

Formació Ambiental
LA TARDOR A MENORCA

Descripció Curset orientat a donar una visó general dels valors
naturals de Menorca el paisatge la geologia les plantes els
bolets i la fauna Divendres capvespre presentació teòrica i
dissabtes matí excursions pràctiques S adaptaran els continguts
a les peculiaritats de la tardor
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Dates 10 11 17 18 24 25 de novembre i 1 i 2 de desembre
:
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Lloc10 Molí del Rei Camí des Castell 53 de Maó I excursions a
diferents indrets de Menorca
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Horari divendres de 18 a 20 hores la part teòrica Dissabtes de
09 00 a 13 00 hores les excursions
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Durada 26 hores
:

Professor Tòfol Mascaró llicenciat en biologia botànic i
naturalista
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Nombre de places 25 alumnes màxim
:

Preu socis GOB Menorca 40
:
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no socis GOB Menorca 75

€

Activitats complementàries
Visites al Molí del Rei
Per tal d optimitzar les sortides que els centres
escolars realitzen fora de l aula el GOB Menorca posa
a disposició dels centres escolars la possibilitat de
visitar el Molí del Rei seu del GOB a Maó com a
activitat complementària a la realització d una altra
activitat que el grup d alumnes realitzi a Maó
Aquesta visita és lliure i gratuïta però cal concertar la
abans
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CONDICIONS PRÀCTIQUES
Inscripcions Durant tot el mes de setembre i octubre
:

.

Període consulteu bé els dies no totes les activitats es poden
fer tots els dies de la setmana ni tots els mesos de l any
:
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Peticions per sol licitar una activitat heu d enviar un email a
mbau gobmenorca com També contactant amb el 971 35 07 62
Indicar nom de l escola el curs el títol de l activitat que voleu
fer i una proposta de dia i d horari aproximat en què us aniria bé
realitzar la
:
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Material didàctic moltes activitats tenen fitxa o quadern
didàctic per l alumnat i d altres les podeu trobar penjades a la
web
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Desplaçament l encomana i coordinació amb l empresa de
transports per a les sortides sempre va a càrrec del centre
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Recordatori uns dies abans de fer l activitat rebreu un
recordatori amb informació pràctica sobre l activitat
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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 a la nostra web http www gobmenorca com full
davaluacio duna activitat
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Observacions Els preus de les activitats de l oferta educativa
curs 2017 2018 poden estar subvencionats pels respectius
ajuntaments i o obres socials Confirmeu amb el SEA del GOB
Menorca Consultau amb el vostre ajuntament
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Per a qualsevol altra petició podeu posar vos en contacte amb
nosaltres al 971 35 07 62 o a l adreça electrònica
mbau gobmenorca com
-
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Servei d Educació Ambiental del GOB Menorca
Camí des Castell 53 07702 Maó
Tel 971 35 07 62 Fax 971 35 18 65
educamb gobmenorca com
www gobmenorca com educamb
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Amb la col laboració de
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