Guia d’activitats
d’educació
ambiental
Curs 2022-2023

Índex d’activitats del
Consell de Mallorca:
Itineraris i visites
Activitats d’aula o mixtes

Per a més informació:
Educació Ambiental

Els oficis de la Serra:
finca pública de Son Amer
Itinerari en el que s’expliquen els oficis de margers, carboners
i calciners.

Objectius:
–Conèixer els oficis tradicionals de la serra
de Tramuntana.
–Identificar–ne els principals elements
etnològics.
–Prendre consciència de la importància de
preservar el medi natural i cultural.
Nivells educatius: primària i secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc: finca pública de Son Amer.
Horari: 10 h
Durada: 2 h per a 1r i 2n de primària o 3 h
per a la resta.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és
a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Coneguem el Parc Natural de sa
Dragonera
Itinerari de cala Lledó al far de Tramuntana.

Objectius:
–Observar com l’home i la natura s’han adaptat a
la insularitat.
–Descobrir la història humana lligada a sa
Dragonera.
–Prendre consciència de la importància de
protegir els espais naturals.
Nivells educatius: primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: pendent de determinar segons
l’evolució de la COVID-19.
Lloc: Parc Natural de sa Dragonera.
Horari: 10 h.
Durada: 2 h i 30 min
Observacions: disponible octubre i d’abril a juny.
El transport fins a l’illa de sa Dragonera és
responsabilitat del centre educatiu. L’equip docent
encarregat de la sortida ha de concretar amb el
servei d’embarcacions i autocars disponibles
l’horari i el preu.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.
Organitza:

Els mestres d’aixa i les barques de Mallorca
Visita al taller de mestres d’aixa. Explicació de l'ofici de mestre
d'aixa a través del procés de construcció i mostra
d'embarcacions tradicionals (llaüts, bots, barca de bou, etc.).

Objectius:
–Donar a conèixer l’ofici de mestre d’aixa.
–Mostrar els diferents tipus d’embarcacions
tradicionals i artesanes de Mallorca i la vela
llatina.
–Conscienciar sobre la importància de
conservar el patrimoni marítim.
Nivells educatius: primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: màxim 2 grups classe.
Lloc: taller de mestres d’aixa (aeròdrom de
Son Bonet, Marratxí).
Horari: a concretar
Observacions: disponible de novembre a
juny, només els divendres.
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és
a càrrec del centre. S’ha de dur calçat
adequat, sabates tancades.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

El celler de Can Sabater
Visita al celler i a la Casa Museu Llorenç Villalonga.

Objectius:
–Prendre consciència de la importància de
l’impacte paisatgístic al món rural.
–Descobrir la importància dels cellers i
conèixer com es produïa el vi, les diferents
varietats de raïm i la seva història.
–Entendre les diferències entre el procés
d’elaboració tradicional i actual.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc: Casa Museu Llorenç Villalonga
(Binissalem).
Horari: a les 10 h
Durada: 2 h i 30 min
Observacions: disponible tot el curs escolar.
El transport fins al punt d’inici és a càrrec del
centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Navegam amb la Balear
Explicació sobre el procés de recuperació de la Balear i
navegació pel port de Palma, per descobrir les activitats que
s’hi desenvolupen i la seva evolució al llarg de la història.

Objectius:
–Experimentar la navegació amb una
embarcació de vela llatina.
–Prendre consciència de la importància de
conservar el nostre patrimoni i l’entorn
marítim.
–Conèixer les infraestructures i la història
del port de Palma.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
1r d’educació secundària.
Capacitat: 24 alumnes i un mestre per torn.
Lloc de trobada: carrer del Moll (davant
l’edifici de l’Autoritat Portuària).
Horari: 2 torns (de 10 a 11:30 i de 11:30 a
13:00).
Observacions: S’ha de portar roba i calçat
adequats: un impermeable o paravent.
Estan totalment prohibides les sabates de
tacó. El transport fins al punt d’inici de
l’activitat és a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.
Organitza:

Els oficis de la Serra:
finca pública de Galatzó
Itinerari en el que s’expliquen els oficis de margers, carboners
i calciners.

Objectius:
–Conèixer els oficis tradicionals de la serra
de Tramuntana.
–Identificar–ne els principals elements
etnològics.
–Prendre consciència de la importància de
preservar el medi natural i cultural.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc: finca pública de Galatzó.
Horari: 10 h
Durada: 3h i 30min.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és
a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitzen:

La casa de neu de Son Macip
Itinerari per la serra de Tramuntana fins arribar a la casa de
neu de Son Macip.

Objectius:
–Conèixer una casa de neu i l’ofici de
nevater.
–Identificar els principals elements
etnològics de la serra de Tramuntana.
–Prendre consciència de la importància de
preservar el medi natural i cultural.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc: finca pública de Son Macip.
Horari: 10 h
Durada: 2 h i 30 min.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és
a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Els gegants del vent:
el molí de Son Gornals
Visita del molí de Son Gornals a Porreres.
Aquesta activitat és possible gràcies a la col·laboració del Sr.
Josep Julià.

Objectius:
–Diferenciar els paisatges diversos de la
nostra illa i els impactes que han sofert.
–Conèixer l’ús, el funcionament i l’evolució
dels molins fariners.
–Prendre consciència de la importància de
l’ús de les energies renovables i de la
importància de conservar, rehabilitar i
reconstruir.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc de trobada: Cementiri de Porreres.
Horari: 10,00 h
Durada: 2 h i 30 min.
Observacions: disponible de octubre a
març. El transport fins al punt d’inici de
l’activitat és a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

L’oli i la tafona: finca pública de Galatzó
Visita a la tafona de la finca pública de Galatzó i part del seu
entorn.

Objectius:
–Conèixer l’ús, el funcionament i l’evolució
de les tafones i la seva importància dins la
cultura mallorquina.
–Conèixer els animals domèstics d’una
possessió i l’aprofitament agrícola.
–Prendre consciència de la importància de
rehabilitar, reconstruir i conservar.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
secundària.
Capacitat: pendent de determinar segons
l’evolució de la Covid.
Lloc: finca pública de Galatzó (Calvià).
Horari: a les 10,00 h
Durada: 2 h i 30 min.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
El transport fins al punt d’inici és a càrrec del
centre.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitzen:

El camí de Ribassos:
Cala Deià
Itinerari des del refugi de Can Boi, perl camí de Ribassos, fins
a la cala de Deià.

Objectius:
–Observar el paisatge rural
– Prendre conciència de la importancia de
l’ús de l’aigua i promoure la conservació del
medi natural i de l’arquitectura popular
Nivells educatius: primària
Capacitat:. 50 alumnes
Lloc: Refugi de Can Boi (Deià).
Horari: a les 10,00 h
Durada: 2 h i 30min
Observacions: De novembre a març El
transport fins al punt d’inici és a càrrec del
centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Can Garra Seca: construccions tradicionals
i paisatge rural
Itinerari per la finca de Can Garra Seca de Llucmajor. Aquesta
activitat és possible gràcies a la col·laboració del Sr. Jaume
Pericàs.

Objectius:
–Observar el paisatge rural.
–Conèixer els diferents elements etnològics
del conjunt de Can Garra Seca i les seves
basses temporals.
–Descobrir els vincles entre la natura i la
cultura.
–Prendre consciència de la importància de
conservar, rehabilitar i reconstruir.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària i
secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc: Finca de Can Garra Seca (Llucmajor).
Horari: a les 10 h
Durada: 3 h.
Observacions: disponible de març a abril. El
transport fins al punt d’inici de l’activitat és a
càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Raixa: l’aigua i la Serra
Visita a la casa de la possessió de Raixa i el seu entorn.

Objectius:
–Conèixer el valor patrimonial de la finca de
Raixa.
–Observar el paisatge i les transformacions
que ha sofert.
–Descobrir com era el funcionament d’una
possessió i els usos de l’aigua.
–Prendre consciència de la importància de
conservar, rehabilitar i reconstruir.
Nivells educatius: 5è i 6è de primària i
secundària.
Capacitat: 50 alumnes.
Lloc: finca de Raixa (Bunyola).
Horari: 10 h
Durada: 2 h i 30 min.
Observacions: disponible tot el curs escolar,
excepte els dilluns. S’ha de portar calçat
adequat i no es poden dur sabates de tacó.
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és
a càrrec del centre.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscipció clicau aquí.
Organitza:

Què feim amb els residus?
Presentació a l’aula per saber què s’ha de fer amb els
diferents tipus de residus, el tractament posterior i la
reducció.

Objectius:
–Conscienciar els alumnes sobre els residus
que produïm i els problemes ambientals que
generen.
–Diferenciar els tipus de residus, a quin
contenidor van i el seu posterior tractament.
–Conscienciar-los sobre la necessitat de
reduir els residus.
Nivells educatius: primària i secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: una sessió classe.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
L’aula ha de disposar de material audiovisual
(ordinador, pantalla i projector o pissarra
electrònica).
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

Reciclam l’oli de cuina
Es fa una explicació sobre els problemes que genera l’oli de
cuina i sobre la manera com es pot reciclar. Com a exemple
de reciclatge, es farà un taller de sabó.

Objectius:
–Conscienciar l’alumnat sobre la
problemàtica d’aquest residu.
–Conscienciar els infants sobre els efectes
perjudicials per al medi ambient.
Nivells educatius: 5è i 6è de primària i
secundària.
Capacitat: grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: una sessió classe.
Observacions: disponible de novembre a
febrer. L’aula o espai habilitat ha de disposar
de bona ventilació. Es requereix mig litre
d’oli d’oliva de cuina usat i un recipient per
dipositar el sabó.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

El malbaratament alimentari: amb el
menjar no s’hi juga
Es fa una presentació a l’aula per explicar què és el
malbaratament alimentari. Després es debatrà sobre les
actuacions que es poden fer.

Objectius:
–Conscienciar l’alumnat sobre tot el menjar
que malbaratam mundialment.
–Reflexionar sobre la desigualtat que això
genera.
–Crear un ambient participatiu de treball a
l’aula.
Nivells educatius: 5è i 6è de primària i
secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: una sessió classe.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
L’aula ha de disposar de material audiovisual
(ordinador, pantalla i projector o pissarra
electrònica).
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscipció clicau aquí.

Organitza:

Actuem per aturar el canvi climàtic
Presentació a l’aula, per entendre les causes i les
conseqüències del canvi climàtic; posteriorment s’obre un
debat sobre les actuacions que es poden fer.

Objectius:
–Conèixer la importància del canvi climàtic.
–Crear un ambient participatiu de treball a
l’aula.
–Fomentar el treball en equip.
Nivells educatius: 5è i 6è de primària i
secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre escolar.
Durada: una sessió classe.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
Per fer aquesta activitat, l’aula ha de
disposar de material audiovisual (ordinador,
pantalla i projector o pissarra electrònica).

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

La contaminació: el plàstic a la
Mediterrània
Presentació a l’aula per conèixer el problema de l’acumulació
de plàstic a la Mediterrània.
Anàlisi de les causes i les conseqüències d’aquest tipus de
contaminació en un ambient participatiu amb els alumnes.
Debat sobre les actuacions que es poden fer per solucionarho.

Objectius:
–Conèixer el problema de l’acumulació de
plàstic a la Mediterrània.
–Conèixer les seves causes i conseqüències
–Crear un ambient participatiu de treball a
l’aula
–Fomentar el treball en equip
Nivells educatius: 5è i 6è de primària i
secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre escolar.
Durada: una sessió classe.
Observacions: disponible tot el curs escolar.
Per fer aquesta activitat, l’aula ha de
disposar de material audiovisual (ordinador,
pantalla i projector o pissarra electrònica).

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 39 67 / 971 17 39 32. A/e:
educacioambiental@conselldemallorca.net
Per obtenir més informació i el formulari
d’inscripció clicau aquí.

Organitza:

