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L’educació ambiental tampoc no s’ha aturar, i per açò enguany 
tornam amb l’oferta educativa del Servei d’Educació Ambiental 
del GOB Menorca. 

El coneixement i la posada en valor de la natura esdevé aquest 
curs més important que mai. Sortim i valorem la salut i el benestar 
que ens ofereix l’entorn.

En aquesta guia trobareu la informació de les activitats que us 
oferim. Com sempre, intentam arribar a diferents nivells i treballar 
els temes que més ens importen. També hem intentat adaptar les 
activitats a les normatives sanitàries.

En les següents pàgines trobareu diferents jocs, tallers, excursions 
i xerrades pensades per conscienciar la nostra societat de cara a un 
futur més sa, sostenible i responsable amb el medi ambient. 

Recordau que moltes activitats escolars són gratuïtes pel fet de 
comptar amb alguns patrocinadors. A la darrera pàgina trobareu 
les instruccions per a les inscripcions, així com algunes 
consideracions relacionades amb el context sanitari d’enguany.

Us animam idò a conèixer la natura de Menorca. Totes les 
deixades són perdudes!

Seguim!



CONTACONTES I JOCS

Els contacontes poden ser a l’interior amb altaveus i projector, o bé a l’exterior. Van 
acompanyats d’una cançó i una dansa adaptada al nivell.

NA MORDALA, UN CRANC

Na Mordala s’ha perdut i haurà de travessar 

el fons marí per tornar a ca seva. Pel camí 

descobrirà els valors naturals que hi ha al 

fons del mar, farà nous amics i coneixerà els 

problemes que afecten el mar de Menorca. 

De 2 a 5 anys

40 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o pati.

73 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

EN TAQUES, UN CALÀPET

 En Taques és un cabot que experimenta 
l’increïble procés de la metamorfosi. Una 
vegada ha crescut, aquest curiós amfibi 
sortirà de la seva bassa per cercar menjar i 
aigua. Amb l’ajuda d’un cant ben especial, 
trobarà una parella per seguir el seu cicle 
vital. 

De 2 a 5 anys

40 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o pati.

73 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

NA BRESCA, UNA ABELLA

Sobrevolam Menorca amb na Bresca, una 

abella que ens explicarà la importància dels 

insectes, els colors de les flors, el valor de 

tenir un aire sa i el sentit de cuidar la natura. 

 

De 2 a 5 anys

40 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o pati.

73 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

L’AIGUA ÉS VIDA, QUÈ EN SAPS?

Un gran mapa de Menorca transformat en 

joc de taula on descobrirem el valor dels 

aqüífers i aprendrem a fer una bona gestió de 

l’aigua. 

De 10 a 14 anys

 2 hores i mitja. Tot el curs 

Aula (altaveus i projector)
 i pati.

130 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis



D’EXCURSIÓ PER LA NATURA       

Per gaudir de la salut d’un espai natural.
Hem de dur aigua, berenar, calçat adequat i gorra.

CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN

Des de l’entrada del camí ens anam endinsant 
al barranc de Rafalet. Allà hi coneixerem els 
arbres i els rastres d’animalons que hi ha. 
Amb les orelles ben obertes, coneixerem la 
història de s’Àvia Alzina.

De 3 a 5 anys

3 hores i mitja. Primavera

Barranc de Rafalet

150 euros

Activitat patrocinada 

ANAM D’EXCURSIÓ

Sortim a fer una volta per la natura. 
Aprendrem bones conductes per anar 
d’excursió i, amb alguns jocs, coneixerem 
les plantes i els animals del Camí de Cavalls. 
Menorca té espais naturals molt interessants 
i els hem d’aprofitar!

 Primària

3 hores. Primavera

De Punta Prima a Alcalfar / 
de Son Bou a Sant Tomàs

135 euros

Activitat patrocinada 
en alguns municipis

CONEGUEM LA PLATJA, 
PROTEGIM LA MAR

Les platges són espais de gran bellesa i 
interès ambiental. Amb aquesta activitat 
volem fer conèixer els valors naturals de la 
platja i el fons marí a través de diferents jocs 
i activitats relacionats amb la geologia, la 
flora i la fauna d’aquest ecosistema.
 

ESO

3 hores. Hivern i Primavera

sa Mesquida / Son Saura del 
Nord, / Algaiarens

135 euros

Activitat patrocinada 
Autobús gratuït

VISITAM UN LLOC

El sector sagrari és clau per a la conservació 
del paisatge de l’illa i per a la sobirania 
alimentaria dels menorquins. En aquesta 
activitat coneixerem una finca de producció 
sostenible i els animals de raça autòctona 
que hi viuen. Veurem el procés d’elaboració 
del formatge i debatrem sobre quins altres 
aliments ens pot interessar produir a 
Menorca.

Primària, ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius i Adults.

2 hores i 30 minuts. Hivern i 
Primavera

Finca amb acord de Custòdia 
Agrària del GOB Menorca

130 euros
Activitat patrocinada 

Autobús gratuït



ANAM DE VISITA

Per estirar les cames i conèixer més coses sobre el nostre entorn

VISITA A L’HOSPITAL D’ANIMALS

Al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre 
atenem tots aquells animals silvestres que han 
patit algun incident, des de tortugues de terra 
o  aigua fins a milans, òlibes o eriçons. 
Durant tot l’hivern obrim les portes perquè 
els escolars puguin conèixer la fauna silvestre 
de Menorca de més a prop i puguin prendre 
consciència dels seus problemes .  

De 3 a 5 anys. Primària,
ESO, Batxillerat, Cicles
Formatius i Adults.

1 hora i mitja. Tot el curs

Centre de Recuperació de  
Fauna Silvestre (Lithica, 
Ciutadella)

84 euros 

LES PLANTES DE MENORCA 
(PARC RUBIÓ)

Visitam el Parc Rubió, un jardí temàtic que 
representa un retall del paisatge menorquí, 
amb les comunitats vegetals més importants 
d’aquest.

5 è i 6è de Primària, ESO, 
Batxillerat, Cicles Formatius 
i Adults

1 hora i mitja. Primavera

Parc Rubió i Tudurí (Maó)

84 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

CONEIX LES PLANTES DEL VOLTANT 
DE LA TEVA ESCOLA

Tot i esser de vegades ben discretes, les 
plantes són per tot. De ben segur que prop 
del vostre centre n’hi viuen moltes, amb les 
seves particularitats i utilitats. Es tracta 
d’una activitat de descoberta.
 

5è i 6è de Primària, ESO, 
Batxillerat, Cicles Formatius 
i Adults.

1 hora i mitja. Primavera
  
Al voltant de cada centre

84 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

RESIDU-EIX, 
ÉS HORA D’ARROMANGAR-SE

Un matí de reflexió, acció i descoberta al 
voltant del problema dels residus a Menorca. 
Amb una xerrada a l’institut, una activitat de 
conscienciació i littering i una visita per 
conèixer el funcionament de la deixalleria 
del vostre municipi. 

1r  i  2n d’ESO, Cicles
Formatius i Adults.

5 hores. Hivern i Primavera

Deixalleria de cada municipi.

175 euros

Activitat patrocinada, 
50% autobús cobert



XERRADES

Presencialment o també, per raons de seguretat sanitària, 
es poden dur a terme en línia per Zoom.

LA POSIDÒNIA, UN SUBMÓN DE VIDA 
A LES NOSTRES COSTES

Ens submergim a les aigües de la 
mediterrània per conèixer millor l’Alga de 
Vidrier (la Posidònia Oceanica), un 
organisme essencial per entendre les nostres 
platges. L’activitat convida a un espai de 
reflexió per reconèixer el paper d’aquesta 
fanerògama marina.

Primària, ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius i Adults.

50 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o via Zoom

73 euros

Activitat patrocinada 

EL REPTE DE L’AIGUA A MENORCA

L’aigua és essencial per a la vida i l’ús que 
en fem nosaltres és essencial per a la seva 
conservació. En aquesta activitat coneixerem 
els principals problemes que pateixen els 
aqüífers de Menorca, quines activitats 
humanes els afecten més i quines 
alternatives hi ha per solucionar aquest 
problema tan essencial

ESO, Batxillerat, Cicles 
Formatius i Adults.

50 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o via Zoom

73 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

PER NO PERDRE L’ENERGIA

El model energètic de Menorca és essencial 
per la seva relació amb la qualitat de l’aire, 
el canvi climàtic i el repte de la transició 
energètica. El debat sobre l’energia és de 
cada vegada més viu i interessant. Aquesta 
activitat pretén donar a conèixer la seva 
realitat a Menorca i les alternatives 
renovables que es poden plantejar.
 

ESO, Batxillerat, Cicles 
Formatius i Adults.

50 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o via Zoom

73 euros

Activitat patrocinada 
a alguns municipis

DESPLASTIFICAM 
EL NOSTRE ENTORN

El mal ús que en fem del plàstic ha convertit 
aquest material en un  maldecap ambiental. 
El problema dels residus plàstics és ben 
conegut i alarmant. Proposam aquesta 
activitat com a espai de reflexió per conèixer 
aquest material, reflexionar sobre el seu mal 
ús i donar alternatives esperançadores per al 
medi ambient. 

Primària, ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius i Adults.

50 minuts. Tot el curs

Aula (altaveus i projector)
 o via Zoom

73 euros

Activitat patrocinada



QUADRE DE PATROCINADORS

Ajunt.
Maó

Ajunt.
Alaior

Consorci de 
Residus 

Urbans i E. 

MAVA
Found.

GALP

NA MORDALA, 
UN CRANC

EN TAQUES, 
UN CALÀPET

NA BRESCA, 
UNA ABELLA

L’AIGUA ÉS VIDA, 
QUÈ EN SAPS?

CONEGUEM 
EL NOSTRE ENTORN

ANAM D’EXCURSIÓ

CONEGUEM LA PLATJA, 
PROTEGIM LA MAR AG

VISITAM UN LLOC
AG

VISITAM L’HOSPITAL 
D’ANIMALS

LES PLANTES DE 
MENORCA (P. RUBIÓ)

LES PLANTES DEL 
VOLTANT DE L’ESCOLA

RESIDU-EIX, ÉS L’HORA 
D’ARROMANGAR-SE 50% A

LA POSIDÒNIA, 
UN SUBMÓN DE VIDA

EL REPTE DE L’AIGUA 
A MENORCA

PER NO PERDRE 
L’ENERGIA

DESPLASTIFICAM 
EL NOSTRE ENTORN

AG: autobús gratuït 50% A: autobús cobert al 50% 



Inscripcions: Durant tot el curs mitjançant el següent enllaç:
 

                                       
Autobús: 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.

Uns dies abans de fer l'activitat rebreu un recordatori amb informació 
pràctica sobre l'activitat. Uns dies després de fer l’activitat rebreu un full 
d'avaluació per tal de millorar en tot moment els nostres serveis.

Els preus de les activitats de l'oferta educativa per al curs 2020-2021 poden 
estar patrocinats per diferents organismes. Consultau el quadre de 
patrocinadors i confirmau-ho amb el SEA del GOB Menorca.

Per a qualsevol altra petició podeu posar-vos en contacte:

➔ Al telèfon 971 35 07 62

➔ A l'adreça electrònica educamb@gobmenorca.com

Salut!

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ D’INTERÈS

➔ https://www.gobmenorca.com/sollicitud-dactivitat-deducacio-ambiental 

mailto:educamb@gobmenorca.com
https://www.gobmenorca.com/sollicitud-dactivitat-deducacio-ambiental


PATROCINADORS DE LES ACTIVITATS

Ajuntament d’Alaior
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