
CURS D'INTRODUCCIÓ A LA BOTÀNICA: 

LES PLANTES DE MENORCA 
Primavera 2013

Descripció: 
Aquest curs pretén donar a conèixer els aspectes més rellevants de la vegetació menorquina i les 
espècies de plantes que la componen. La base del curset seran sortides pràctiques per a conèixer les  
plantes  en  el  seu  ambient.  Les  excursions  es  complementaran  amb  sessions  teòriques  on  es 
tractaran aspectes com la història de la vegetació de Menorca, les adaptacions al clima mediterrani  
o  les  plantes  exclusives  de  Menorca.  Està  organitzat  en  quatre  divendres  capvespre  i  quatre  
excursions en dissabte matí.

A càrrec de: 
Tòfol Mascaró, botànic, i Montse Bau, biòloga responsable Servei d'Educació Ambiental del GOB.

Destinataris: 
estudiants,  mestres,  professors,  monitors  temps  lliure,  jardiners,  guies  turístics,  persones 
relacionades en l'àmbit educatiu i formatiu i qualsevol persona interessada en la temàtica. 

Dates:  
12, 13, 19, 20, 26, 27 d'abril i 3 i 4 de maig de 2013.

Lloc: 
Molí del Rei, seu del GOB Menorca, Camí des Castell 53 de Maó. Excursions a diferents indrets. 

Horari: 
Divendres capvespre, sessions teòriques, de 17:30 a 20:00 hores 
Dissabte matí, excursions pràctiques, de 9:00 a 13:30 hores. 

Hores de formació permanent de professorat: 
2,5 crèdits (en tràmit). En total 24 hores.

Preu: 
Socis 30 euros, no socis 65 euros.

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

Ho organitza:

www.gobmenorca.com



PROGRAMACIÓ

SESSIONS TEÒRIQUES

12 d'abril, 17:30 h: 

• INTRODUCCIÓ A LES PLANTES: com funcionen i s'adapten al medi.

• COMUNITATS VEGETALS DE MENORCA , 1ª part

– Els boscos i les marines de Menorca: les comunitats dominants.

– Les comunitats dels barrancs i els penyals

19 d'abril, 17:30 h: 

• COMUNITATS VEGETALS DE MENORCA, 2ª part

– Les comunitats de la costa: roques, vent i arena

– Les zones humides

– Els conreus

– Les zones urbanes

• LES ESPÈCIES DE PLANTES DE MENORCA, 1ª part

– Taxonomia i classificació de les plantes

26 d'abril, 17:30 h: 

• LES ESPÈCIES DE PLANTES DE MENORCA, 2ª part

– Taxonomia i classificació de les plantes

3 de maig, 17:30 h: 

• PLANTES I TERRITORI

– Història de la flora de Menorca: endemismes i introduccions

EXCURSIONS

Horari:    De 9:00 a 13:30 h. 

Llocs:   Es decidirà a última hora el lloc on anar, en funció del temps. La idea és visitar la gran 
diversitat d'ambients de Menorca.

Dates, dissabtes:  13 d'abril,  20 d'abril, 27 d'abril i 4 de maig de 2013.


