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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.

Des del Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca (SEA), us volem donar la benvinguda al nou 

curs escolar 2013/2014. 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. 

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

Bon curs 2013-2014!Bon curs 2013-2014!
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BoletetsBoletets

Descripció: A partir d'una exposició de bolets amb 
elements tan impressionants com un bolet gegant, els 
més petits descobriran formes i colors de diferents 
espècies de bolets, els quals podran reproduir ells 
mateixos.

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

Durada: 1 hora, desplaçament no inclòs.

Lloc i període: Molí del Rei (Maó): de l'11 de novembre 
al 13 de desembre.

Objectius: Apropar als més petits el món dels bolets.

Preu: 67 euros.

http://www.gobmenorca.com/moli/index_html
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Bolets a MenorcaBolets a Menorca

Descripció: En aquesta activitat, en el marc d'una 
exposició específica, els al·lots i al·lotes experimentaran 
amb els bolets de manera que podran arribar a 
comprendre el perquè del dissenys que tenen, la seva 
funció al bosc, la manera de diferenciar les espècies, etc.

Destinataris: ESO, batxillerat, cicles formatius i adults.

Durada: 1 hora, desplaçament no inclòs.

Objectius: Conèixer el món dels bolets; funció ecològica, 
espècies de Menorca...

Lloc i període: Molí del Rei (Maó): del 11 de novembre al 
13 de desembre.

Preu: 67 euros.

Observacions: Recomanam al professorat de realitzar una 
sortida prèvia a l'activitat per tal d'anar a observar i cercar 
bolets. Oferirem assessorament a aquells que estiguin 
interessats en fer-ho per tal de poder aprofundir més en la 
visita posterior a l'exposició.

http://www.gobmenorca.com/moli/index_html
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Coneguem el nostre entornConeguem 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: 3 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: Dilluns i dimecres dels 
mesos de març a maig.

Preu: 135 euros.

Observacions: Portar calçat adequat i berenar.
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Anam d'ExcursióAnam 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: Dimarts i dijous de març a 
maig.

Preu: 135 euros.

Observacions:Dur calçat adequat i berenar.
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Visitam un llocVisitam 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.

Durada: 2 hores més el desplaçament.

Lloc: Algendaret Nou (Maó) i Turmadèn des Capità 
(Alaior).

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 (Activitat a 
l'Algendaret durant mesos de gener a març i l'activitat a 
Turmadèn des Capità durant els mesos d'abril a maig).

Preu: 103 Euros.

Observacions: Portar berenar i calçat còmode.
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AnimaletsAnimalets

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 (3, 4 i 5 anys).

Durada: 1 hora.

Lloc: 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: 67 euros.

Període en què s'ofereix: D'octubre a febrer.
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L'Hospital d'animalsL'Hospital d'animals

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

Destinataris: Educació infantil, 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 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.

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

Preu: 84 euros (1'5 hores), 103 euros (2 hores).



  

Visita al Parc Rubió i TuduríVisita al Parc Rubió i Tudurí

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.

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

Preu: 84 euros.
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Anam a la PlatjaAnam a la Platja

Descripció: Itinerari per la zona de Binimel·là per tal de 
conèixer els elements que conformen la seva platja i la 
important funció que aquests tenen pel manteniment 
d'aquesta.

Destinataris: 2n i 3r cicle Primària i 1r ESO.

Durada: 2 hores més el desplaçament.

Lloc: Binimel·là.

Objectius: Entendre el funcionament dels diferents 
ecosistemes de la platja ,prendre consciència de la 
seva important funció ecològica.

Període en què s'ofereix: Segona quinzena de març.

Preu: 105 Euros. 

Observacions: L'activitat es realitzarà amb dos grups 
simultàniament per tal d'optimitzar el transport dels 
alumnes del centre fins a Binimel·là. 
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Per no perdre l'energiaPer 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.

Període en què s'ofereix: Dilluns i dimecres d'octubre a 
febrer.

Preu: 67 Euros.

Observacions: Pot ser necessari que el centre hagi 
d'aportar un projector.
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El repte de l'aigua a MenorcaEl 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.

Període en què s'ofereix: Dimarts i dijous d'octubre a 
febrer.

Preu: 67 euros.

Observacions: Pot ser necessari que el centre hagi 
d'aportar un projector.
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Na Mordala, un crancNa Mordala, un cranc

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

Destinataris: Educació Infantil (2 anys).

Durada: 20 minuts.

Lloc: Aula.

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

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

Preu: 67 euros (dues sessions).
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Les plantes endèmiques de Les plantes endèmiques de 
MenorcaMenorca

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

Destinataris: ESO, 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.

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

Preu: 67 euros.. 
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FORMACIÓ PER FORMADORS FORMACIÓ PER FORMADORS 
(mestres i professors)(mestres i professors)

Aquest any tornem a posar a disposició dels docents 
dels centres educatius nous cursos els quals tindran 
convalidació per a hores de formació permanent de 
professorat. Estigueu atents a la nostra pàgina web on 
s'hi actualitzarà la relació de cursos 
(http://www.gobmenorca.com/cursos-i-formacio).

L'Hort, Entorn d'AprenentatgeL'Hort, Entorn d'Aprenentatge

Aquest inici de curs hem programat conjuntament amb 
el CEP (Centre de Professorat de Menorca) un curs 
sobre hort escolar. El curs es realitzarà durant el 
primer trimestre del present curs. Per a més informació 
contactau amb l'oficina del GOB (971.35.07.62).
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Continguts

1ª Sessió (10/10/13): Introducció al Camí de 

Cavalls. Aspectes històrics, culturals i 

ambientals. 

2ª Sessió (10/10/13): Diversitat paisatgística del 

Camí de Cavalls. Geologia, geomorfologia i 

transformació antròpica. 

3ª Sessió (11/10/13): La flora del Camí de Cavalls: 

costa rocosa, dunes i medi marí. 

4ª Sessió (11/10/13): La flora del Camí de Cavalls: 

boscos i marines. 

5ª Sessió (18/10/13): La fauna del Camí de Cavalls: 

Ocells. 

6ª Sessió (18/10/13): La fauna del Camí de Cavalls: 

Mamífers, rèptils i amfibis. 

7ª Sessió (25/10/13):  Ús del Camí de Cavalls: 

Bones pràctiques i normativa. 

8ª Sessió (25/10/13): Ús del Camí de Cavalls: 

Bones pràctiques i normativa. 

FORMACIÓ AMBIENTAL PER FORMACIÓ AMBIENTAL PER 
GUIES TURÍSTICS DEL CAMÍ GUIES TURÍSTICS DEL CAMÍ 
DE CAVALLSDE CAVALLS

Descripció: El curs pretén donar informació 
sobre els valors naturals del Camí de Cavalls, 
que pugui servir a guies turístics per poder 
millorar la qualitat de la seva feina. També pot 
servir a altres grups de persones, com monitors 
de temps lliure, professors, excursionistes, etc.

Dates: 10,11,12,18,19,25,26 d'octubre.

Lloc: Molí del Rei, Camí des Castell 53, Maó.

Horari: Dijous i divendres, de 17.00 a 20.30 
hores i Dissabtes de 9.00 a 13.00 hores

Durada: 27,5 hores 

Hores de formació permanent al professorat:
 2'5 crèdits (en tràmit)

Destinataris: estudiants de turisme, guies 
turístics, monitors de temps lliure, mestres, 
professors,  excursionistes i qualsevol altra 
persona interessada en la temàtica. 
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Sessions pràctiques:

1ª Sessió (12/10/13): Excursió a un tram de la 
costa nord del Camí de Cavalls. 

2ª Sessió (19/10/13): Excursió a un tram de la 
costa sud del Camí de Cavalls. 

3ª Sessió (26/10/13): Excursió a un tram de la 
costa sud del Camí de Cavalls. 

Inscripcions: a educamb@gobmenorca.com o 
al telèfon 971 35 0762.  Cal inscripció prèvia. 
Places limitades, que s'ompliran per ordre 
d'inscripció.

Preu: 30 euros Socis
  65 euros No Socis
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ACTIVITATS ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIESCOMPLEMENTÀRIES

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 d'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.

Peticions: per sol·licitar una activitat heu d'enviar 
un fax (971 35 18 65) o un email
 (educamb@gobmenorca.com) a l'atenció del 
Servei d'Educació Ambiental del GOB. 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. 

Material didàctic: moltes activitats tenen fitxa o 
quadern didàctic per l'alumnat, i d'altres les podeu 
trobar penjades a la web.

Desplaçament: l'encomana i coordinació amb 
l'empresa de transports per a les sortides sempre 
va a càrrec del centre.

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 a la 
nostra web. 

Observacions: Els preus de les activitats de 
l'oferta educativa curs 20012-13 poden estar 
subvencionats pels respectius ajuntaments. 
Confirmeu amb el SEA del GOB Menorca. 
Igualment, consultar amb els  ajuntaments si 
corren a càrrec amb el cost de l'activitat. 

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.

971 350 762                   educamb@gobmenorca.com
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Servei d'Educació Ambiental del GOB MenorcaServei 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

Amb la col·laboració de:
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