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Reserva Natural de s’Albufereta

Reserva Natural de s’Albufereta
S’Albufereta, ubicada en el sector sud-occidental de la badia de Pollença, entre aquest
municipi i el d’Alcúdia, és una de les zones humides més importants i de major interès
natural de l’illa a causa de l’elevat grau de conservació dels sistemes naturals, la notable
biodiversitat i la particular riquesa de l’avifauna i la flora.
Els tamarellars del Rec, es Grau i la platja, les plenes dels estanys i torrents, els ambients
variables segons les estacions, la llum a trenc d’alba o a posta de sol... atorguen a aquesta
reserva natural una categoria especial entre les àrees protegides de les Illes Balears.
A la Perifèria de Protecció de la Reserva, els paisatges agrícoles i ramaders representen
un valuós patrimoni natural, cultural i etnològic, resultat de la varietat dels aprofitaments
dels recursos en el transcurs del temps.
Apropar-se a les llacunes o caminar a l’ombra dels tamarells serà una bona oportunitat per
observar les aus, i endinsar-se en el medi rural que envolta les zones inundades ens
permetrà conèixer com s’han relacionat els pobladors d’aquest lloc amb la zona humida i
com han gaudit dels seus recursos i els han aprofitat.
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Activitats que s’ofereixen:
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Vet aquí què he trobat!
Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l'aigua
S’Albufereta amb bicicleta
Els fons marins de posidònia
Què ens expliquen les plomes?
Les espècies ocultes de s’Albufera i s’Albufereta

Enguany us continuam oferint itineraris guiats i materials digitals per treballar
dins l’aula, per si resulta complicat fer activitats a fora, podeu dur la Reserva
Natural a l’escola . Esperam que us animeu!
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Adults i
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organitz
ats

Vet aquí què he trobat!
L’activitat es farà a la platja de sa Marina, on investigarem, a
través dels sentits, quins són els animals i les plantes que donen
vida a aquest entorn. El tiruril·lo, que viu a la platja, us demanarà
ajut per conservar el seu hàbitat.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Familiaritzar-se amb el material òptic
(lupes).
Nivells educatius: infantil, 1r i 2n de primària.
Capacitat: dos grups classe.
Lloc: sa Marina. Reserva Natural de
s’Albufereta.
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h.
Durada: dues hores i mitja.

Contacte per a informació i reserves:
Tel: 971 89 22 50,
reserva.albufereta@gmail.com
Formulari d’inscripció

Organitza:

Descobreix les plantes de la sal
i els ocells de l'aigua
Només algunes plantes poden viure a la vorera de la mar i amb
aigües salabroses. En aquest itinerari coneixereu el salobrar, el
tamarellar i la vegetació dunar. Amb un poc de sort, també
observareu alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua
com s’Albufereta per poder viure.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i els éssers vius i familiaritzar-se
amb l’ús del material òptic (prismàtics).
–Comprendre el valor actual de les zones
humides.
–Conèixer la gestió que es fa a la
Reserva (a partir de secundària).
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i
grups organitzats.
Capacitat: dos grups classe.
Lloc: Reserva Natural de s’Albufereta.
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h.
Durada: tres hores i mitja.
Contacte per a informació i reserves:
Tel: 971 89 22 50,
reserva.albufereta@gmail.com
Formulari d’inscripció

Organitza:

S’Albufereta amb bicicleta
En una volta amb bicicleta a la Reserva tindreu una visió de
conjunt de s’Albufereta dins l’entorn de la badia de Pollença.
Fàcilment podreu imaginar quina ha estat la importància
d’aquesta zona humida en el transcurs del temps i per què.

Objectius:
– Comprendre el concepte d’espai
natural protegit.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi natural.
–Comprendre els canvis que l’ésser
humà ha generat en el paisatge en el
curs de la història.
Nivells educatius: secundària, batxillerat,
cicles formatius i adults.
Capacitat: dos grups classe.
Lloc: Reserva Natural de s’Albufereta.
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h.
Durada: tres hores i mitja.
Observacions: els participants han de dur el
seu casc i la seva bicicleta.
Contacte per a informació i reserves:
Tel: 971 89 22 50,
reserva.albufereta@gmail.com
Formulari d’inscripció

Organitza:

Els fons marins de posidònia (recursos digitals)
Proposta d’activitats d’investigació al laboratori, centrada en els
fons marins de Posidonia oceanica, la seva rica biodiversitat i la
seva enorme importància en la formació i conservació de les
platges

Objectius:
– Comprendre la relació entre els fons
marins, les platges i les zones humides
litorals.
– Valorar la importància de les praderies de
Posidonia per la conservació del medi
marí i llistar els beneficis que aporten.
–Comprendre la influència de les activitats
humanes sobre les espècies i els
ecosistemes.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi natural.
Nivells educatius: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: a l’aula.
Durada: dues hores.
Observacions: Els recursos estaran disponibles
per al segon trimestre, i us oferirem pautes i
assessorament per a treballar-los a classe o amb
modalitat no presencial.
Contacte per a informació i reserves:
Tel: 971 89 22 50,
reserva.albufereta@gmail.com
Formulari d’inscripció
Organitza:

Què ens expliquen les plomes?
(recursos digitals)
De tothom és sabut que les plomes de les aus els serveixen per
volar. Ara bé, és aquesta la seva única funció? De què estan
fetes les plomes? Com és que n’hi ha de tantes formes i colors
diferents? La resposta a totes aquestes qüestions es podrà
resoldre amb exercicis pràctics, que ens ajudaran a endinsar-nos
més en el món de les aus.

Objectius:
– Conèixer la varietat i les funcions de les
plomes.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Despertar l’interès pel coneixement del
món de les aus
Nivells educatius: 2n cicle primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: a l’aula.
Durada: dues hores.
Observacions: Els recursos estaran
disponibles per al segon trimestre, i us oferirem
pautes i assessorament per a treballar-los a
classe o amb modalitat no presencial.

Contacte per a informació i reserves:
Tel: 971 89 22 50,
reserva.albufereta@gmail.com
Formulari d’inscripció

Organitza:

Les espècies ocultes de
s’Albufera i s’Albufereta
(exposició itinerant)
Aquesta exposició és un projecte comú entre el Parc natural de
s’Albufera i la Reserva natural de s’Albufereta. Sorgeix per mirar
de desterrar aquella idea simplista i equivocada, però sovint
recurrent, que descriu les zones humides com: basses d’aigua,
canyes, ànneres i moscards. Així es perden de vista les peces
més petites de l'ecosistema, que són els engranatges que
permeten que tot hi continuï funcionant.
D’aquí el nom «Les espècies ocultes...», que pretén donar
visibilitat als habitants més menuts de les nostres zones humides.

Objectius:
–Observar i estudiar els habitants més
menuts de les zones humides.
–Apreciar la immensa biodiversitat
d’aquests ecosistemes.
–Reconèixer els impactes que
produeixen les espècies invasores sobre
l’entorn i les espècies autòctones.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius.
Característiques: 6 panells desenrotllables.
(entre 3 - 6 m lineals)
Lloc: un espai adequat del centre educatiu.
Durada: diverses setmanes.
Observacions: L’exposició va acompanyada
d’un material didàctic adequat a cada nivell
educatiu.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 89 22 50
parc.albufera2@gmail.com
Formulari d’inscripció

Organitza:

Més accés als espais naturals
El terreny ja no és una barrera perquè
tothom pugui venir i gaudir dels espais
naturals. El projecte Més accés als
espais naturals es basa en l’ús de
cadires Joëlette per fer possible
l’accés de persones amb mobilitat
reduïda.
Amb les cadires Joëlette l’alumnat
amb mobilitat reduïda pot fer la visita o
activitat acompanyat de tota la seva
classe.
Què són les cadires Joëlette?
Són unes cadires tot terreny amb una
sola roda que permeten que una
persona amb mobilitat reduïda pugui
fer recorreguts per terrenys no
adaptats amb l’ajut de tres o més
persones acompanyants que la
condueixin.

Qui mena les cadires Joëlette?
En el projecte Més accés als Espais Naturals
s’han format voluntaris i voluntàries de totes
les Illes en la conducció de cadires Joëlette,
per tal que l’experiència es faci amb total
seguretat.
És gràcies al voluntariat que el projecte s’ha
convertit en una realitat.

Com ho heu de fer per sol·licitar l’ús
d’una cadira Joëlette en la vostra
sortida escolar?
Disposam de 12 cadires Joëlette per ser
emprades als espais naturals protegits de
les Illes Balears. 8 són a l’illa de Mallorca,
2 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera.
Per tal d’assegurar la disponibilitat de
cadires i de voluntaris, és necessari que
feu la sol·licitud de cadires amb prou
antelació.
Indicau en la sol·licitud de l’activitat el
nombre de cadires que necessitau, així
com qualsevol informació que pugui ser
d’interès per tal d’adaptar el servei al
vostre grup.
Sou benvinguts!

Aspectes que cal tenir en compte
El préstec de la cadira Joëlette és completament gratuït. Cal sol·licitar-lo amb antelació
suficient.
L’ús de la cadira està subjecte a la disponibilitat de voluntariat, i limitat per les seves
característiques físiques a persones d’un màxim de 120 kg.
Per garantir la seguretat dels usuaris, només poden conduir les cadires Joëlette les persones
que acreditin la formació per manejar-les.

A partir de 3r
de primària

El quadern de camp
de la Xarxa d’Espais Naturals Protegits

Disposam d’un material específic per acompanyar els nostres naturalistes més joves en les
activitats guiades pels equips d’educació ambiental. Un material nou que il·lusiona!
– Descobreix i fes teus els espais
naturals protegits.
– Amb mapes, vistes d’ocell i
il·lustracions dels hàbitats, les
plantes, les aus i els elements
patrimonials que hi pots trobar.
– Amb espai per a notes i dibuixos.
– Conserva’l i t’acompanyarà a totes les
visites arreu de la Xarxa.

Finançat per:

Dades d’interès
Reserva Natural de s’Albufereta
Ctra. Alcúdia-Port de Pollença.
Tel.: 971 89 22 50
Fax: 971 89 21 58
reserva.albufereta@gmail.com
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Ctra. Alcúdia-Artà, km. 5,2 (platja de Muro)
07458 Muro
Tel.: 971 89 22 50
Fax: 971 89 21 58
parc.albufera2@gmail.com
Parc Natural de la Península de Llevant
Cases de s’Alqueria Vella (Ma 3333)
07570 Artà
Tel.: 679 75 43 84 / 606 09 68 30
educacio.pnllevant@gmail.com
Parc Natural de Mondragó
C/ de Llaneras, 8
07650 Santanyí
Tel.: 971 17 60 65
Fax: 971 64 21 30
parcmondrago@gmail.com

Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana
Ca s’Amitger, plaça dels Pelegrins, s/n
07315 Lluc (Escorca)
Tel.: 971 51 70 70 / 971 51 70 83
608 73 21 45
educacioambientaltramuntana@gmail.com
Finca pública de Son Real
Ctra. Alcúdia- Artà Km 17.7 Can Picafort
07458 – Can Picafort (Sta. Margalida)
Tel: 971 18 53 63 / 679 30 10 94
educaciosonreal@gmail.com
Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera (oficina a Palma)
C/ del Gremi Corredors, 10, 1r
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Tel.: 971 17 76 41
Oficina d’informació del Parc (Port de
Cabrera)
Tel.: 630 98 23 63 / 871 87 01 32
guiesparcnacionalcabrera@gmail.com

Parc Natural de s’Albufera des Grau
Ctra. des Grau, km 3,5 (creuer de Llimpa)
07700 Maó
Tel.: 971 17 77 05/ 609 60 12 49
educacioambientalesgrau@gmail.com
Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera
C/ de Múrcia, 6, baixos
07800 Eivissa
Tel.: 971 17 76 88
Fax: 971 39 47 95
eaespaisnaturals@gmail.com
Reserves Naturals des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Ponent
C/ de Múrcia, 6, baixos
07800 Eivissa
Tel.: 971 17 76 88
Fax: 971 39 47 95
eaespaisnaturals@gmail.com

