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Educació

Contacontes aula: El bosc de les emocions
L'activitat consistirà en un conte on una divertida eruga vindrà
a l’aula per explicar-nos qui és, on viu i ens mostrarà, a través
de les seves emocions, les característiques del seu entorn, i
com el podem cuidar i respectar.

Objectius:
–Reconèixer les emocions.
–Conèixer un bosc a través de les diferents
emocions.
–Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn
natural.
–Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
–Identificar quines accions humanes poden
malmetre el bosc i els éssers vius que
l'habiten.
Nivells educatius: P3 i P4.
Capacitat: un grup aula.
Lloc i durada: 1 sessió d’1 hora, a l’aula del
centre educatiu
Observacions: Hi ha la possibilitat de
completar aquesta activitat amb una sortida
al bosc d’Alforí de Dalt. En aquest cas
hauríeu de sol·licitar l'activitat: Sortim al bosc
a conèixer els personatges del conte.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Contacontes aula: Qui som?
L'activitat consistirà en un conte on anirem descobrint els
animals que viuen als diferents hàbitats d'Alforí de Dalt.
Aquests divertits personatges vindran a l’aula per explicarnos quins animals són, les seves característiques i on viuen i
ho faran a través d’una història d’ajuda i amistat.

Objectius:
–Conèixer els animals que viuen a Menorca.
–Conèixer les característiques dels animals.
–Descobrir els diferents hàbitats d'Alforí de
Dalt i conèixer els éssers vius que l'habiten.
–Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn
natural.
–Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
Nivells educatius: P4 i P5.
Capacitat: un grup aula.
Lloc i durada: 1 sessió d’1 hora, a l’aula del
centre educatiu
Observacions: Hi ha la possibilitat de
completar aquesta activitat amb una sortida
al bosc d’Alforí de Dalt. En aquest cas
hauríeu de sol·licitar l'activitat: Sortim al bosc
a conèixer els personatges del conte.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Descobrint amb Compostí el ratolí
A partir de l'edició d’un conte es pretén donar a conèixer el
compost: què és, d’on surt, com es fa i per què serveix. Es farà
després que els infants hagin berenat de fruita, i el titella
Compostí cercarà restes del seu berenar.
Aquest taller s'emmarca en el Programa de Prevenció de
Residus Domèstics de Menorca, el qual persegueix reduir la
generació de residus, incrementar el compostatge i la
recuperació d'energia, un millor i més reciclatge i la
disminució dels residus abocats.

Objectius:
–Descobrir què és el compost.
–Entendre de què i com es fa el compost.
–Incentivar l'hàbit de separar els residus.
–Descobrir la importància de reutilitzar i
reciclar.
–Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn
natural i rural.
–Potenciar el respecte per al medi ambient.
Nivells educatius: infantil.
Capacitat: un grup aula.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1 hora.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 354 172
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Sortim al bosc a conèixer els personatges
dels contes
Aquesta activitat es desenvoluparà al bosc d’Alforí de Dalt.
Mitjançant una dinàmica-joc al bosc per conèixer aquest
ecosistema i els personatges dels contes El bosc de les
emocions o Qui som?. Ens mostraran on viuen, com són, les
característiques del seu entorn, i com el podem cuidar i
respectar.

Objectius:
–Conèixer un entorn natural a través dels
sentits i les emocions.
–Conèixer els animals de Menorca.
–Descobrir el bosc d'Alforí de Dalt i els
éssers vius que l'habiten.
–Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn
natural.
–Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
–Identificar quines accions humanes poden
malmetre el bosc i els éssers que l'habiten.
Nivells educatius: 2n cicle d’infantil: P3, P4,
P5
Capacitat: un grup aula.
Lloc: alzinar d’Alforí de Dalt.
Durada: 3 hores.
Observacions: Trobada a l’aparcament
públic de Cala Pilar, accessible amb minibús;
per als autobusos grans, el lloc d’arribada és
l’entrada de la finca d’Alforí, on acaba l’asfalt.
Per fer aquesta activitat, abans s’ha hagut
de demanar el contacontes a l’aula El bosc de
les emocions o Qui som?
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Organitza:

Contacontes: Una mar de tresors
Mitjançant un titeller es narrarà una història per donar a
conèixer els animals que viuen als diferents habitats de la mar
de Menorca.

Objectius:
– Conèixer alguns animals que viuen a la
mar de Menorca
– Valorar l’entorn marí i ser respectuós amb
els elements naturals.
– Descobrir els diferents hàbitats de la mar
de Menorca.
– Descobrir algunes de les amenaces que
pateix la mar i els seus habitants.
– Incentivar l'hàbit de l'observació en
l'entorn natural.
– Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
Nivells educatius: P4 i P5. 1rP i 2nP
Capacitat: un grup aula.
Lloc i durada: 1 sessió d’1 hora, a l’aula del
centre educatiu
Observacions: Hi ha la possibilitat de
completar aquesta activitat amb una sortida
a la platja En aquest cas hauríeu de
sol·licitar l'activitat: Els tresors de la platja.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Els tresors de la platja
L'activitat es pot desenvolupar a una de les platges de
Menorca a escollir: Binibeca (termini municipal de Sant Lluis),
Son Bou (termini municipal d'Alaior) o La Vall (termini
municipal de Ciutadella) on mitjançant una dinamica-joc els
infants coneixeran alguns dels animals que apareixen en el
conte "una mar de tresors"

Objectius:
– Conèixer alguns animals que viuen a la
mar de Menorca
– Valorar l’entorn marí i ser respectuós amb
els elements naturals.
– Descobrir els diferents hàbitats de la mar
de Menorca.
– Descobrir algunes de les amenaces que
pateix la mar i els seus habitants.
– Incentivar l'hàbit de l'observació en
l'entorn natural.
– Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
Nivells educatius: P4 i P5. 1rP i 2nP
Capacitat: un grup aula.
Lloc i durada: 1 sessió de 3 hores, a l’aula
del centre educatiu
Observacions: Per fer aquesta activitat,
abans s'ha tingut que demanar l’activitat :
Contacontes aula: "Una mar de tresors"
És necessari transport escolar fins a
l'aparcament pùblic de la platja escollida.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Els animals del bosc de la finca d’Alforí de
Dalt
L'activitat es basa en la realització de dos jocs i d'una reflexió
final. La part dels jocs, els alumnes s’hauran d’identificar amb
un animal del bosc, on per grups, hauran de decidir on
viurien, escollint un espai directament de l’entorn on
realitzarem el taller. En el següent exercici també hauran de
decidir a qui o què es mengen de tots els elements que vegin.
Al final del joc, es fan reflexions conjuntes sobre les cadenes
alimentaries i sobre la importància de conservar la natura, els
seus habitants i donar-se compte de quins son els perills que
amenacen als habitants del bosc.

Objectius:
–Descobrir la fauna que viu al bosc.
–Entendre les relacions entre els ésser vius:
cadena alimentària (1r-4t de primària),
poblacions, comunitats i ecosistemes (3r-4t
de primària).
–Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
–Potenciar la participació i el treball en grup.
–Aprendre a respectar el éssers vius i a no
fer malbé el seu hàbitat.
–Identificar quines accions humanes poden
malmetre als animals i el seu hàbitat.
Nivells educatius: de 1r a 4t de primària.
Capacitat: un grup aula.
Lloc de trobada: aparcament públic de Cala
Pilar (accés en minibús, els autobusos de
grans dimensions arriben on acaba el camí
asfaltat a l’entrada a la finca d’Alforí).
Durada: una sessió de 3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Taller d’aprofitament alimentari
Aquest taller s'inclou en el Programa de Prevenció de Residus
Domèstics de Menorca, que persegueix entre d'altres la
prevenció i reducció en la generació dels residus.
El taller d'aprofitament alimentari consisteix en una classe de
cuina en la que s'elaboraran receptes d'aprofitament
d'aliments, evitant així que aquests acabin convertits en fems.
El taller comença en una petita xerrada introductòria i l'aula
es converteix en una classe de cuina, on la persona
responsable del taller guiarà a l'alumnat en l'elaboració d'una
recepta.
Abans de començar a cuinar, el alumnes han de recopilar els
ingredients necessaris per preparar la recepta.

Objectius:
–Sensibilitzar vers l'aprofitament de
recursos.
–Promoure hàbits de consum sostenible.
–Donar recursos per evitar el
malbaratament alimentari.
Nivells educatius: primària.
Capacitat: un grup aula.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1-2 hores.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 354 172
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Joc dels rastres del bosc d’Alforí de Dalt
En aquesta activitat l’alumnat haurà de buscar diferents
rastres i senyals d'animals i relacionar-los amb l'animal a què
pertanyen, descobrint així les seves característiques i
curiositats.

Objectius:
–Descobrir com identificar rastres.
–Descobrir la fauna i flora que viu al bosc.
–Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
–Aprendre a respectar els éssers vius i a no
fer malbé el seu hàbitat.
–Identificar quines accions humanes poden
malmetre als animals i el seu hàbitat.
Nivells educatius: primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc de trobada: aparcament públic de Cala
Pilar (accés en minibús, els autobusos de
grans dimensions arriben on acaba el camí
asfaltat a l’entrada a la finca d’Alforí).
Durada: una sessió de 2 hores (més 1 hora
d’anada i tornada).

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Coneguem les platges de Menorca
L'activitat es pot desenvolupar o bé a les platja del Pilar
(termini municipal de Ferreries), a Binibeca (termini municipal
de Sant Lluis) o a la platja de Son Bou (Alaior) on per grups i a
través de diferents exercicis s'analitzaran els tipus de residus
que ens podem trobar en aquestes platges de la nostra illa,
quina problemàtica presenten i quant de temps tarden a
degradar-se.
A la vegada, aprofitarem l'entorn per conèixer els processos
formadors de l'arena de les platges i el paper de la posidònia.
Per finalitzar coneixerem el funcionament del servei de la
neteja de platges a Menorca, la seva metodologia de treball,
tant mecànica com manual, segons la tipologia de la platja i
l'època de l'any.

Objectius:
–Conèixer el medi a partir de l’entorn més
proper.
–Reconèixer els sistemes platja-duna com a
espais complexos i fràgils.
–Descobrir mitjançant mètodes indirectes:
petjades, rastres, etc. els animals de la platja i
la mar.
–Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
–Potenciar la participació i el treball en grup.
–Aprendre a respectar el éssers vius i a no fer
malbé el seu hàbitat.
–Identificar quines accions humanes poden
malmetre als animals i el seu hàbitat.
Nivells educatius: De 1r a 6è d'Educació
Primària
Capacitat: un grup classe.
Lloc de trobada: Lloc de trobada: aparcament
públic de la platja escollida
Lloc de l'activitat: La platja del Pilar, la platja
de Son Bou o la platja de Binibeca
Durada: una sessió de 3 hores.
Observacions: es recomana portar aigua i
crema solar.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Organitza:

Els fòssils del Centre de Geologia de
Menorca
L’activitat consta de dues parts. En primer lloc el responsable
del Centre de Geologia de Menorca desenvoluparà una breu
visita guiada que pretén exposar els conceptes objecte de
l’activitat i mostrar alguns dels fòssils més característics de
Menorca. Durant aquesta part es promourà la interacció amb
l’alumnat amb qüestions bàsiques sobre els elements
paleontològics.
A continuació, els alumnes disposaran de tres fitxes on es
desenvolupen les activitats proposades: “Cream els nostres
motlles de fòssils!”, “Són fòssils o no ho són?” i “Els fòssils de la
Menorca dels colors!”

Objectius:
–Fomentar la inquietud per la recerca i el
coneixement dels fòssils.
–Explicar la fossilització i el concepte de
fòssil i, en conseqüència, potenciar el
coneixement el respecte al medi.
–Introduir el concepte del temps geològic,
rompent possibles idees prèvies errònies.
–Donar a conèixer alguns dels essers vius
més característics que van viure a Menorca
milions d’anys enrere.
Nivells educatius: de 3r a 5è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (C/
Mallorca, 2, Ferreries).
Durada: 1,5 hores.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Astronomia. Una mirada al cel.
Es farà una sessió de planetari, on entrarem en una cúpula,
per poder observar i reconèixer diferents cossos del sistema
solar: planetes, satèl·lits, així com les diferents constel·lacions
que es poden observar a cada època de l’any. Veurem la
importància d’un paisatge nocturn per poder orientar-se i
l’estreta vinculació de les estrelles amb la cultura talaiòtica.

Objectius:
–Conèixer les constel·lacions més
significatives, així com la ubicació i
moviment d'astres en la volta celeste.
–Identificar diferents tipus de cossos
celestes.
–Saber orientar-se observant el cel nocturn.
– Adquirir coneixements bàsics sobre el sol,
la lluna i el Sistema Solar.
–Promoure l'interès i curiositat per
l'observació del cel nocturn.
–Reconèixer un tipus de contaminació: la
contaminació lumínica i les seves
conseqüències.
Nivells educatius: 5è i 6è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Un lloc de s'escola on es pugui instalar
la cúpula. Haurà de ser un lloc tancat on hi
hagi suficient espai per albergar-la tenint en
compta que fa 6 m de diàmetre.
Durada: 1 hora.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Foto: Toni Cladera

Organitza:

Una segona vida a Milà
Visita a l'Àrea de Gestió de Milà, on es farà:
a) Xerrada per donar a conèixer la línea de recorregut dels
diferents residus des de quan surten de casa, entren a l'Àrea
de Gestió de Milà, es sotmeten a diferents processos de
valorització i aquella part no valoritzable, s'elimina en
l'abocador.
b) Es farà una ruta guiada per l'Àrea de Gestió de Milà que
inclou visita a la Planta de Valorització per veure in situ els
diferents processos. Es visitaran: el forn incinerador, la planta
de tractament mecànic, la planta de tractament biològic, els
túnels de compostatge, el mirador de Milà II des d'on es
podrà veure l'abocador en explotació i la planta de tractament
de lixiviats

Objectius:
–Sensibilització mediambiental envers
l'impacte dels diferents residus al llarg del
temps
– Donar a entendre la importància de reduir,
reciclar i separar en origen des de les
nostres llars
– La gestió dels residus en un entorn
protegit, mesures de control i implicacions
Nivells educatius: 1er ESO
2n ESO
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Àrea de Gestiò de Milà
Durada: Una sessió d'1,5 h.
A parir del segon trimestre del curs.
Els dies de visita seran els divendres matí.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 354 172
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Visita la deixalleria del teu municipi.
L'activitat consiteix en fer una visita guiada a la deixalleria
municipal on el responsable del taller explicarà a l'alumnat:
- estructura de la deixalleria
- quin servei ofereix la deixalleria
- qui pot anar a la deixalleria
- quins son els residus admesos i quins no
- com s'enmagatzemen els residus
-com es gestiona cada tipus de residu
També, s'explicarà perquè és important separar en origen i
dur a la deixalleria certs residus que es poden recuperar o
reciclar fàcilment.

Objectius:
–Sensibilitzar el joven perquè actuï de
manera crítica i responsable en la gestió
dels residus que generen a les seves llars
–- Mostrar l'alternativa mediambiental que
suposa l'ús de les deixalleries municipals
–- Conèixer on és la deixalleria al teu
municipi i els horaris d'obertura (poden
visitar qualssevol deixalleria de Menorca)
–- Conèixer aquestes instal·lacions, com
funcionen i quina és la seva funció
–- Conèixer quins residus pots dur a la
deixalleria i quins no
Nivells educatius: 1er ESO
2n ESO
Capacitat: un grup classe.
Lloc: A la deixalleria del teu municipi.
Durada: Una sessió d'1,5 h.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 354 172
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Les abelles van a la vostre escola
Les abelles, l'animal més important de la Terra, són vitals pel
futur del nostre planeta, però estan amenaçades i amb
declivi.
Aquest taller pretén despertar en els fillets i filletes actituds
de sensibilització, interès, curiositat i respecte per les abelles,
a partir de la informació i detalls sorprenents sobre el seu
món. Per tal motiu es facilitaran eines i recursos didàctics per
saber com les podem ajudar i gaudir-les a la nostra vida
diària.
Mitjançant aquesta experiència els fillets i filletes tindran
l'oportunitat d'observar-les d'aprop, veure com són, com es
comporten... i com s'organitzen dins d'un rusc d'observació
que es traslladarà a la seva escola.

Objectius:
-Conèixer el procés evolutiu de les abelles.
-Aprendre l'anatomia d'una abella tot
distingint els diferents individus d'un rusc.
- Aprendre la reproducció de les abelles.
-Observar l'organització i l'estructura d'un
rusc d'abelles.
-Saber què és la pol·linització i la seva
importància. Conèixer els diferents tipus
d'abelles i pol·linitzadors.
- Observar plantes de Menorca que agraden
a les abelles.
- Conèixer que és la mel i altres productes
de les abelles.
-Adquirir alguns valors del comportament
social de les abelles i sensibilitzar-se de com
podem tenir cura de les abelles.
Nivells educatius: Alumnat des de P5
d'infantil fins a 6è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: El taller és podrà realitzar a la mateixa
aula dels alumnes i al pati del centre.
Durada: 3 sessions d'una hora cadascuna.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Organitza:

Descobreix la geologia
de la Reserva de Biosfera de Menorca
El taller es desenvolupa a partir de dues activitats principals i
sempre adaptades al nivell d’'estudis:
1) Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia,
incidint en el coneixement de les roques que es troben a
Menorca i les seves característiques essencials. Es fomentarà
la participació de l’'alumnat.
2) Proposta d’exercicis en torn a les explicacions del
recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts
exposats.

Objectius:
–Entendre com la geologia condiciona el
paisatge de Menorca.
–Descobrir l’evolució geològica de Menorca
a partir dels processos que han format les
seves roques.
–Valorar la riquesa del patrimoni geològic
de Menorca i la seva geodiversitat.
Nivells educatius: 3er, 4rt, 5è i 6è de
Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n Batx
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (C/
Mallorca, 2, Ferreries).
Durada: 2 hores.
Observacions: s’aportarà tot el material
necessari per als tallers pràctics i una unitat
didàctica per a cada infant .

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

El cicle urbá de l’aigua a Menorca
Es farà un recorregut guiat per les instal·lacions escollides. Es
faran diverses aturades durant la visita coincidint amb les
fases més importants del procés i la maquinaria principal de
la instal·lació amb l'objectiu que l'alumnat conegui el seu
funcionament,
alguns
processos
de
potabilització
(dessalinitzadora i desnitrificadora), els principals problemes
de contaminació de l'aigua de Menorca, la composició de les
aigües residuals (en el cas de depuradores), els processos de
tractament de les aigües residuals i les possibilitats de
reutilització.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Objectius:
–Contextualitzar l'aigua a l'entorn de Menorca i
els usos que se'n fa.
– Conscienciar del valor de l'aigua -econòmic i
ambiental- i de l’obligació de retornar-la al medi
en un estat adequat. La nova cultura de l'aigua.
–Conèixer les etapes i processos que formen el
cicle integral de l'aigua i valorar la importància
que té en les nostres vides.
Nivells educatius: 5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n Batx
CFGM, FPB
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Instal·lacions de tractament d'aigua que es
poden escollir per visitar (màxim 3)
• IDAM Ciutadella: dessalinitzadora d'aigua
marina mitjançant òsmosi inversa (OI)
• ETAP Malbúger, Maó: planta desnitrificadora
mitjançant procés biològic
• ETAP Trepucó, Es Castell: planta
desnitrificadora mitjançant electrodiàlisi
reversible (EDR)
•Instal·lacions de tractament d'aigües residuals.
(EDARs)
•Instal·lacions de regeneració i reutilització
d'aigües residuals.
Durada: Aproximadament 1 hora per a cada
instal·lació.
Organitza:

Descobrim la diversitat florística de
Menorca
L'activitat consisteix en un recorregut guiat per un itinerari
botànic a escollir entre el pas d’en Revull (barranc d’Algendar),
es Torretó (situat al camí Vell de Ciutadella, prop del barranc
d’Algendar) o Sta Eularieta (al camí d’en Kane entre Alaior i Es
Mercadal) on s’observaran les principals espècies vegetals que
s'hi troben, les principals peculiaritats i els seus usos, així com
les característiques de l'entorn i la influència humana que
contribueixen a configurar el paisatge de l'illa.

Objectius:
–Donar a coneixer als infants les característiques
i la importància ecològica de les comunitats
vegetals de l'illa.
–- Reconeixer algunes de les plantes més
comuns, singulars o emblemàtiques de les zones
que es visitaran.
–- Fomentar una actitud positiva i un
comportament respectuós cap al medi ambient
en el seu sentit més ampli.
Nivells educatius: 5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n Batx
Capacitat: un grup classe de 25 alumnes com a
màxim.
Lloc:
Pas d’en Revull barranc d’Algendar
Finca Es Torretó (Ciutadella)
Finca Sta Eularieta (Camí d’en Kane, Entre Alaior i
Es Mercadal)
Durada: 1 sessió de 1:30 hores
Observacions: disponible d’octubre a maig,
condicionat a la previsió meteorològica.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Organitza:

Espècies invasores i exòtiques
Les especies invasores i exòtiques són una de les causes més
importants de la pèrdua de biodiversitat al planeta.
Mitjançant una presentació de PowerPoint coneixerem les
diferències entre espècies exòtiques i invasores, quines són
les més abundants a l’illa, quins problemes provoquen, com
arriben i quines solucions podem trobar.

Objectius:
–Conèixer les principals especies exòtiques i
invasores que trobem a la Reserva de
Biosfera de Menorca, per tal d’evitar la seva
expansió.
–Diferenciar els termes d’espècie exòtica i
espècie invasora.
Nivells educatius: de 5è de primària a
batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: un grup classe de 30 alumnes
com a màxim.
Lloc de trobada: centre educatiu.
Durada: una sessió d’una hora.
Observacions: si és possible, el centre
hauria d’aportar un projector i una pantalla.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

ESCAPE ROOM de la Reserva de Biosfera
de Menorca
El taller consisteix en una xerrada d'aproximadament 10min
per explicar el concepte de reserva de biosfera, la seva
filosofia, els principals valors que van promoure aquesta
declaració i el compromís de desenvolupament sostenible
que vam adquirir els menorquíns.
Després d'aquesta breu introducció s'explicarà la dinàmica del
joc del ESCAPE ROOM i es portarà als alumnes a altra aula on
realitzaran el joc a contrarellotge, amb un temps màxim de 35
min. En aquest temps hauran d' executar tots els reptes
plantejats amb molta imaginació i treball en equip per així
poder arribar a la prova final.

Menorca, Reserva de Biosfera

Objectius:
–Conèixer la figura de reserva biosfera i
promoure conceptes de desenvolupament
sostenible
–Filosofia i actuacions que es duen a terme a
la reserva de biosfera de Menorca.
–Reflexionar sobre el nostre entorn i estil de
vida
–Fomentar el pensament crític, deduir
solucions i justificar un canvi d'actitud més
sostenible.
Nivells educatius: ESO, batxillerat, FPB i
CFGM.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: La xerrada i introducció al joc es
realitza a l'aula habitual del grup. El joc es
realitzarà a qualsevol altra aula.
Durada: 1 hora.
Observacions: si és possible, el centre
hauria d’aportar un projector i una pantalla.
Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Dinàmica de les platges
L'activitat es pot desenvolupar o bé a les platja del Pilar
(termini municipal de Ferreries), o a la platja de Son Bou
(Alaior) on aprofitarem l'entorn per conèixer els processos
formadors de l'arena de les platges, el paper de la posidònia i
el delicat equilibri d'aquest fràgil ecosistema litoral.

Objectius:
•Conèixer el medi a partir de l'entorn més
proper.
•Reconèixer els sistemes platja-duna com a
espais complexos i fràgils.
•Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn
natural.
•Aprendre a respectar i estimar els éssers
vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
Nivells educatius: 1er a 4rt d'ESO
1er i 2on Batx
CFGM, FPB
Capacitat: un grup classe.
Lloc de trobada: aparcament públic de la
platja escollida
Lloc de l'activitat: La platja del Pilar o la
platja de Son Bou.
Durada: 1 sessió de 2 hores

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Coneix les plantes i els arbres del teu
poble
Mitjançant un recorregut urbà s’identificaran els arbres i les
plantes que formen part del nostres pobles. S’explicaran les
seves principals característiques, quines són les seves
funcions ambientals, quins serveis ens proporcionen i per què
és important i necessari que hi hagi arbres en els nostres
nuclis urbans.

Objectius:
- Valorar la importància del verd urbà
- Entendre que hi ha una ecologia urbana
- Els nostres pobles i ciutats tenen una
biodiversitat pròpia
- El verd urbà com a eina per lluitar contra el
canvi climàtic
Nivells educatius: 5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO, 1er, 2n Batx
CFGM, FPB, FP jardineria
Capacitat: un grup classe.
Lloc de trobada: El nucli urbà de cada poble
on es faci la petició
Durada: Una sessió d’1 hora.
Observacions: D'octubre a juny.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura

Organitza:

Ecosistemes aquàtics i terrestres de la
finca d’Alforí de Dalt
L'activitat consisteix en un recorregut pel lloc d'Alforí de Dalt.
Durant aquest recorregut passarem per diferents
ecosistemes: alzinars, pinars, sistemes dunars i torrents.
Es pretén que els participants aprenguin el paper i les
característiques de cada un d'aquests ecosistemes així com
les seves principals amenaces.

Objectius:
–Conèixer les característiques principals del
bosc, sistemes dunars i torrents i les seves
principals amenaces.
–Descobrir la flora, fauna i patrimoni
etnològic del lloc.
–Contextualitzar l'aigua a la natura a
Menorca.
– Descobrir les activitats humanes
relacionades amb el camp i el bosc.
– Fomentar el coneixement i observació de
l'entorn i per tant, la seva valoració i
preservació.
Nivells educatius: secundària, batxillerat i
cicles formatius.
Capacitat: un grup aula.
Lloc de trobada: aparcament públic de Cala
Pilar (accés en minibús, els autobusos de
grans dimensions arriben on acaba el camí
asfaltat a l’entrada a la finca d’Alforí).
Durada: 2-3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel. 971 35 62 51
Inscripcions a la web de Salut Jove i Cultura
Organitza:

