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Un any més us presentam l’oferta educativa
del Servei d’Educació Ambiental
del GOB Menorca (SEA).

En aquest llibret trobareu la informació
de les activitats que oferim. Com sempre,
intentam arribar a diferents nivells i treballar
els temes que més ens importen per conscienciar
la nostra societat de cara a un futur més net,
sostenible i responsable amb el medi ambient.

Recordau consultar el quadre d’activitats
patrocinades, moltes són gratuïtes
per als centres educatius. A la darrera pàgina
trobareu les condicions pràctiques d’inscripció.

Tenim ganes de compartir idees i experiències,
de seguir aprenent de les oportunitats
que ens ofereix la natura.
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DESCRIPCIÓ
Contacontes amb projecció d’imatges        
i cançó. A partir d’una protagonista molt 
simpàtica, na Bresca (una abella) es fa un 
recorregut sobrevolant l’illa de Menorca.

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
Valorar la importància dels insectes (abe-
lles, papallones, formigues...) i les seves 
funcions, apropar la seva realitat als in-
fants, entendre la seva fragilitat com a in-
dicador de la fragilitat de la natura.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De gener a juny.

PREU
73 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador, altaveus i projector.

NA BRESCA, UNA ABELLA EN TAQUES, UN CALÀPET

DESCRIPCIÓ
Contacontes per 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.

LLOC
Aula.

OBJECTIUS
Conèixer els calàpets i la seva vida i com és 
d’important l’aigua per ells. Propiciar l’esti-
ma i el respecte per la natura.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De novembre a juny.

PREU
73 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador, altaveus i projector.
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VISITAM UN LLOC L’HOSPITAL D’ANIMALS

DESCRIPCIÓ
Visita a un lloc gestionat amb criteris de 
sostenibilitat. Agricultura ecològica i ra-
maderia autòctona. (L’activitat a Turma-
dèn des Capità està més dirigida al co-
neixement 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
2’5 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 sostenible d’una d’inten-
siva. Aprendre quines són les races autòc-
tones i els beneficis que aquestes aporten 
al camp. Valorar la repercussió del nostre 
consum sobre el territori.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
Dimarts i Dijous (de gener a març, a Algenda-
ret; d’abril a maig, a Turmadèn des Capità).

PREU
130 Euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades. Bus gratuït (places limita-
des).

OBSERVACIONS
Portar aigua, berenar i calçat còmode.

DESCRIPCIÓ
Visita al Centre de Recuperació 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 desplaça-
ment.

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

OBJECTIUS
Conèixer què és un Centre de Recupera-
ció. Conèixer les principals causes que 
provoquen accidents en la nostra fauna 
silvestre. Aprendre les diferències entre 
animals silvestres i animals domèstics. Sa-
ber què fer quan trobam un animal silves-
tre ferit o mort. Identificar algunes espè-
cies 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.
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DESCRIPCIÓ
Excursió-joc per 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
De març a maig.

PREU
150 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Portar calçat adequat, gorra, aigua i bere-
nar.

CONEGUEM
EL NOSTRE ENTORN

DESCRIPCIÓ
Una volta pels voltants de la vostra escola 
per a descobrir les plantes que hi viuen, 
amb les seves particularitats i utilitats. Ac-
tivitat de descoberta.

DESTINATARIS
5è i 6è de primària, ESO, Batxillerat, cicles 
formatius i adults.

DURADA
1’5 hores.

LLOC
Voltants de l’escola.

OBJECTIUS
Aprendre a mirar i reconèixer el nostre en-
torn. Aprendre a distingir les plantes.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
D’octubre a desembre i de març a maig.

PREU
84 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

CONEIX LES PLANTES
DEL VOLTANT
DE LA TEVA ESCOLAPL
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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 Ca-
valls. Identificar algunes plantes medici-
nals autòctones de Menorca. Aprendre a 
orientar-se al camp

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De març a maig

PREU
135 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Portar calçat adequat, gorra, aigua i bere-
nar.

ANAM
D’EXCURSIÓ

LES PLANTES
DE MENORCA

DESCRIPCIÓ
Visita al parc Rubió i Tudurí. Parc temàtic 
que representa un retall del paisatge me-
norquí, amb les comunitats vegetals més 
importants d’aquest.

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

DURADA
1’5 hores més el desplaçament.

LLOC
Parc Rubió i Tudurí, Maó.

OBJECTIUS
Conèixer les principals comunitats vege-
tals que hi ha a Menorca. Aprendre què és 
una adaptació. Aprendre les diferències 
entre una planta autòctona, un endemis-
me 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.
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DESCRIPCIÓ
Contacontes amb projecció d’imatges        
i cançó sobre na Mordala, un cranc.

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
De novembre a juny.

PREU
73 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador, altaveus i projector.

NA MORDALA,
UN CRANC

DESCRIPCIÓ
Excursió i activitat didàctica sobre el medi 
marí i el litoral, fent èmfasi en la posidònia, 
la biodiversitat que comporta i els seus 
efectes sobre les platges mediterrànies.

DESTINATARIS
ESO.

DURADA
3 hores més el desplaçament.

LLOC
Sa Mesqudia (Maó), Arenal de Son Saura 
(es Mercadal) i Cala en Bosch (Ciutadella.

OBJECTIUS
Valorar la importància de preservar la mar 
des de la terra. Repercussions negatives de 
no cuidar el medi marí.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
D’abril a juny.

PREU
135 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades. Bus gratuït (places limitades).

OBSERVACIONS
Portar aigua, berenar i calçat còmode.

CONEGUEM LA PLATJA, 
PROTEGIM LA MAR
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DESCRIPCIÓ
Xerrada amb suport visual que proposa 
una immersió en les aigües de la Medite-
rrània per conèixer la Posidònia essencial 
per entendre les nostres platges. L’activitat 
conclou amb un espai de reflexió on es 
donaran pautes de bones pràctiques per 
conservar aquesta fanerògama marina.

DESTINATARIS
Primària, ESO  i Batxillerat.

DURADA 
1 hora.

LLOC
Aula.

OBJECTIUS 
Conèixer la Posidònia i l’importantíssim 
paper que juga aquesta fanerògama mari-
na en la conservació dels ecosistemes ma-
rins, la conservació i creació de les platges, 
la neteja de les aigües on viu i un llarg et-
cètera. Donar eines per gaudir de la posi-
dònia i a la vegada conservar-la.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX 
De novembre a juny.

PREU
73 euros.

OBSERVACIONS 
Requereix d’ordinador, altaveus i projector.

LA POSIDÒNIA,
UN SUBMON DE VIDA
A LES NOSTRES COSTES
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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
Aula.

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.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De desembre a juny.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador i projector.

DESCRIPCIÓ
Xerrada amb suport visual, sortida  de lit-
tering i visita a una deixalleria. Espais de 
reflexió on es donaran consells de com 
reduir la producció de rebutjos en general. 
Treball de camp per prendre consciència 
de la situació actual en alguns punts de 
Menorca que serveixen de contraexem-
ple i visita a la deixalleria.

DESTINATARIS
1r i 2n d’ESO.

DURADA
5 hores.

LLOC
Aula, Punt de littering i visita deixalleria.

OBJECTIUS
Conèixer la situació actual per la saturació 
de residus. Valorar les solucions que s’es-
tan aplicant. Comprendre el nostre paper 
actiu en el circuit dels residus.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De novembre a maig.

PREU
175 euros. 50% de les despeses d’autocar 
cobertes.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador i projector.

L’AIGUA ÉS VIDA,
QUÈ EN SAPS?

«RESIDUEIX, ÉS HORA 
D’ARROMANGAR-SE»
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DESCRIPCIÓ
Xerrada acompanyada d’una projecció 
d’imatges per a conèixer la situació d’ur-
gència 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.

PREU
73 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX
De desembre a juny.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador i projector.

EL REPTE DE L’AIGUA
A MENORCA

DESCRIPCIÓ
Xerrada acompanyada d’una projecció 
d’imatges per a conèixer la situació ener-
gètica 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
D’octubre a febrer.

PREU
73 euros. Consulta el quadre d’activitats 
patrocinades.

OBSERVACIONS
Requereix d’ordinador i projector.

PER NO PERDRE
L’ENERGIA
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QUADRE D’ACTIVITATS PATROCINADES

Na Bresca

En Taques

Visitam
un lloc

L’hospital
d’animals

Coneguem
el nostre entorn

Anam
d’excursió

Coneix les plantes
del voltant de
la teva escola

Les plantes
de Menorca

Na Mordala

Coneguem la 
platja, protegim

la mar
La posidònia
un submón

de vida

L’aigua és vida.
Què en saps?

El repte
de l’aigua

a Menorca

Residueix,
és hora 

d’arromangar-se

Per no perdre
l’energia
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Na Bresca

En Taques

Visitam
un lloc

L’hospital
d’animals

Coneguem
el nostre entorn

Anam
d’excursió

Coneix les plantes
del voltant de
la teva escola

Les plantes
de Menorca

Na Mordala

Coneguem la 
platja, protegim

la mar
La posidònia
un submón

de vida

L’aigua és vida.
Què en saps?

El repte
de l’aigua

a Menorca

Per no perdre
l’energia

Se
te

m
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e

PERÍODE DEL CURS EN QUÈ S’OFEREIX CADA ACTIVITAT
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d’arromangar-se
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Na Bresca

En Taques

Visitam
un lloc

L’hospital
d’animals

Coneguem
el nostre entorn

Anam
d’excursió

Coneix les plantes
del voltant de
la teva escola

Les plantes
de Menorca

Na Mordala

Coneguem la 
platja, protegim

la mar
La posidònia
un submón

de vida

L’aigua és vida.
Què en saps?

El repte
de l’aigua

a Menorca

Residueix,
és hora 

d’arromangar-se

Per no perdre
l’energia

P1
-P

2

NIVELL EDUCATIU AL QUE VA DIRIGIT CADA ACTIVITAT
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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’Educa-

ció 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 les activitats de Visitam un lloc
  i Coneguem la platja, protegim la mar que tenen 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/full-davaluacio-duna-activitat

 OBSERVACIONS:  Els preus de les activitats de l’oferta educativa per al curs 
2019-2020 poden estar patrocinats per diferents organismes. 
Consultau el quadre de patrocinadors a l’inici del llibret. 
Confirmau-ho amb el SEA del GOB Menorca.

  Per a qualsevol altra petició
  podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
  al telèfon 971 35 07 62
  o a l’adreça electrònica
  educamb@gobmenorca.com 15



SERVEI D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Camí des Castell, 53  07702 Maó

Tel. 971 35 07 62
educamb@gobmenorca.com

www.gobmenorca.com/educamb

PATROCINADORS:

Ajuntament de
Ciutadella

de Menorca


