Centre d’Interpretació
es Amunts d’Eivissa
El Centre d’Interpretació es Amunts us convida a participar a la seva oferta
d’itineraris interpretatius amb l’objectiu d’apropar-vos als valors naturals i
patrimonials de la regió des Amunts d’Eivissa.

Itinerari
Vine a conèixer es Amunts!
Explorant es Amunts
Flora mediterrània eivissenca: el bosc, la
garriga i els endemismes
El poblat de Balàfia, valors naturals, culturals i
patrimonials
Paisatge de l’aigua as Amunts
Geologia des Amunts
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Centre d’interpretació
es Amunts d’Eivissa
Si assisteixen dos grups aula en una mateixa jornada, mentre un
grup realitza l’itinerari, l’altre grup té a la seva disposició:
-Recursos educatius propis del centre com són, entre d’altres:

- Exposició des Amunts
- Projecció audiovisual des Amunts
- Jardí botànic del centre
- Columna estratigràfica i petita col·lecció de fòssils
- Panells de dendrocronologia
-Realitzar les activitats autoguiades del Quadern de Visita del centre
d’interpretació es Amunts

Vine a conèixer es Amunts!
Aquesta activitat inclou una visita guiada al centre
d’interpretació es Amunts i un petit itinerari interpretatiu per
les proximitats del centre d’interpretació.
Mitjançant activitats dinàmiques i participatives s’aproximarà
i se sensibilitzarà l’alumnat vers els valors naturals, culturals i
paisatgístics més destacables des Amunts.

Objectius:
–Introduir els valors naturals, culturals i
paisatgístics des Amunts.
–Promoure una actitud de respecte vers els
elements naturals, culturals i patrimonials.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, adults i grups
organitzats.
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts
d’Eivissa.
Horari: dilluns, dijous i divendres de 10.00 a
13.00 h
Durada: una hora i mitja.
Contacte per a informació i reserves:
A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h

Organitza:

Executa:

Explorant es Amunts
Aquest itinerari interpretatiu permetrà l’alumnat descobrir,
d’una manera lúdica i participativa, les característiques de
l’ecosistema forestal des Amunts, la seva fragilitat davant els
incendis forestals i els aprofitaments tradicionals dels
recursos forestals.

Objectius:
–Introduir els valors naturals, culturals i
paisatgístics des Amunts.
–Descobrir les característiques de
l’ecosistema forestal.
–Sensibilitzar davant el risc d’incendis
forestals
–Promoure una actitud de respecte vers els
elements naturals, culturals i patrimonials.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts
d’Eivissa.
Horari: dilluns, dijous i divendres de 10.00 a
13.00h
Durada: una hora i mitja.
Contacte per a informació i reserves:
A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h
Organitza:

Executa:

Flora mediterrània eivissenca: el bosc, la
garriga i els endemismes
Aquest itinerari s’inicia al jardí botànic del centre
d’interpretació on l’alumnat identificarà in situ les
característiques de la flora mediterrània i alguns
endemismes.
A continuació, amb la visita a l’espai forestal de Can Pere
Mosson, s’introduiran les particularitats del bosc mediterrani,
els estrats que el componen, relacions entre els diferents
components de l’ecosistema forestal i les adaptacions davant
el foc.

Objectius:
–Reconèixer les característiques de les àrees
forestals, identificar algunes espècies de
flora autòctona i endemismes.
–Sensibilitzar l’alumnat sobre la fragilitat
dels espais forestals.
Nivell educatiu: 1r d’ESO
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts i finca
pública de Can Pere Mosson.
Horari: dilluns, dijous i divendres de 10.00 a
13.00h
Durada: una hora i mitja.

Contacte per a informació i reserves:
A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h
Organitza:

Executa:

Poblat de Balàfia:
valors naturals, culturals i patrimonials
Aquest interessantíssim itinerari per les proximitats del
poblat de Balàfia permetrà l’alumnat identificar les
característiques més destacables de l’arquitectura rural
tradicional, la disponibilitat dels recursos naturals i la
capacitat d’autoabastiment dels eivissencs.
L’itinerari i les fitxes que es treballen durant el recorregut,
ajudaran l’alumnat a conèixer bona part de la naturalesa, de
la història i de la cultura d’Eivissa.

Objectius:
–Conèixer els valors naturals, culturals i
patrimonials de l’entorn de Balàfia.
–Identificar elements per interpretar el
paisatge i les seves relacions.
–Promoure una actitud de respecte vers els
elements naturals, culturals i patrimonials.
Nivell educatiu: secundària, batxillerat,
cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts
d’Eivissa i poblat de Balàfia.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a
13.00h
Durada: una hora i mitja.

Contacte per a informació i reserves:
A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h
Organitza:

Executa:

Paisatge de l’aigua as Amunts
Amb aquest itinerari l’alumnat retrocedirà uns segles per
conèixer les tècniques d’irrigació que empraven els àrabs.
Coneixeran exemples del patrimoni hidràulic d’Eivissa i la
seva importància en el món rural, els costums agrícoles i els
paisatges de l’illa.

Objectius:
–Conèixer exemples de patrimoni hidràulic
des Amunts.
–Reconèixer la importància de la
disponibilitat d’aigua per a la subsistència.
–Promoure una actitud de respecte vers els
elements naturals, culturals i patrimonials.
Nivell educatiu: 3r d’ESO
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts i font
de Canadella.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a
13.00h
Durada: una hora i mitja.
Contacte per a informació i reserves:
A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h

Organitza:

Executa:

Geologia des Amunts
L’activitat s’inicia a la columna estratigràfica del centre
d’interpretació amb una presentació de la història geològica
de les Pitiüses. A continuació comença l’itinerari pels voltants
de l’església de Sant Llorenç per conèixer i diferenciar
materials com la dolomia, la calcarenita, les margues, les
roques bioclàstiques, els conglomerats i altres sediments
recents del quaternari. A més de realitzar una anàlisi
geomorfològica de les planes i valls des Amunts.

Objectius:
–Conèixer la història de la formació
geològica de les Pitiüses.
–Despertar l’interès per la geologia i el seu
aprofitament com a recurs natural.
Nivell educatiu: 4t d’ESO
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes
com a màxim.
Lloc: centre d’interpretació es Amunts i
voltants de l’església de Sant Llorenç.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a
13.00h
Durada: una hora i mitja.

Contacte per a informació i reserves:

A/e: ciesamunts@gmail.com
Web: http://esamunts.caib.es
Telèfon: 971 325141
Horari centre: dilluns a divendres de 8 a 15h

Organitza:

Executa:

