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Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera
Situat enfront de les costes del migjorn de Mallorca, el subarxipèlag de Cabrera va ser protegit
l’any 1991 amb la figura de protecció més important, convertint-se en el primer parc nacional
maritimoterrestre de tot l’estat espanyol.
El Parc té més de 90.000 hectàrees i la seva superfície terrestre (aproximadament l’1,5% del total)
la conformen les 19 illes i illots de l’arxipèlag, entre les quals destaquen l’illa dels Conills i Cabrera.
Aquesta darrera es troba entre les illes sense urbanitzar més grans de la Mediterrània occidental i
posseeix uns fons marins en un estat de conservació magnífic.
Les illes del Parc es troben entapissades principalment per una cobertura vegetal de garriga i
pinar; enriquida per la presència de flora especialitzada a altres indrets. Destaquen les plantes
litorals i un tipus de rogeta que constitueix l’únic endemisme exclusiu de l’illa.
Dins la fauna terrestre sobresurten els petits invertebrats, entre els quals trobam un gran nombre
d’endemismes; dels vertebrats destaquen l’endèmica sargantana balear (amb un total de 10
subespècies a tot el Parc) i els aucells sedentaris (com el busqueret coallarga), migradors (com el
falcó marí) o nidificants (com l’àguila peixatera).
Les aigües de Cabrera constitueixen la principal raó de ser del parc; a les seves praderies de
posidònia es pot trobar una de les diversitats d’espècies de peixos més altes de la Mediterrània.
Finalment, la seva història, teixida entre d’altres pels monjos bizantins, els pirates turcs i berebers
i els captius napoleònics, i els aspectes etnogràfics aportats per pescadors, pagesos i garriguers,
s’afegeixen als valors naturals per donar un conjunt de notable valor patrimonial.
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Al centre educatiu:
Cabrera des de l’aula

Al Centre de Visitants:
Visita guiada
Taller “Posidònia”
Taller “Què ens porta la mar”

A Cabrera:
Es Castell
Ruta arqueològica
Excursió a la Miranda

Les activitats es podran veure alterades i adaptades a la situació sanitària corresponent al
moment en que s’hagi de desenvolupar l’activitat.

Cabrera des de l’aula (activitat al centre educatiu)
Un viatge virtual a la més petita de les grans Balears, a l’únic
Parc Nacional de les Illes. Viatjarem a alguns dels fons marins
millor conservats de tota la Mediterrània, a la tragèdia de
milers de presoners abandonats a la seva sort a uns dels
primers camps de concentració de la història, als moviments
socials per aconseguir la declaració de Parc Nacional, fins
arribar al usos i gestions actuals. Segons disponibilitat de
temps, es pot compaginar amb una dinàmica d’ecosistemes.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Adquirir nocions generals dels principals
organismes vius que es troben a l’arxipèlag.
–Entendre la importància de la conservació
dels espais naturals.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 40 alumnes per xerrada.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1 hora.
Observacions: l’activitat es fa durant tot el
curs escolar.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641

Organitza:

Visita guiada al Centre de Visitants
El Centre de Visitants integra dos escenaris d’interpretació de
l’arxipèlag de Cabrera: el medi terrestre i el medi marí amb un
aquari amb varietat de fons i ecosistemes que es troben al
Parc Nacional de Cabrera, praderies de posidònia, fons
arenosos, coves, etc. Es realitzen diverses activitats educatives
segons el nivell dels grups. Contactau per telèfon o mail per
consultar l’oferta.

Objectius:
–Conèixer el Parc Nacional de l’Arxipèlag de
Cabrera.
–Adquirir nocions generals dels principals
organismes vius que es troben a l’arxipèlag.
–Entendre la importància de la conservació
dels espais naturals.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, adults i grups
organitzats.
Capacitat: segons l’activitat (consultau)
Lloc de trobada: Centre de Visitants (C/
Gabriel Roca, s/n, sa Colònia de Sant Jordi)
Durada: Segons l’activitat (consultau)
Observacions: les activitats educatives són
gratuïtes i es realitzaran amb reserva prèvia
i segons disponibilitat.

Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e:
centredevisitantsdecabrera@gmail.comTel.:
971 656 282

Organitza:

Taller “Posidònia”
Sigui durant el període en que està viva a la mar, com les
restes que ens arriben a la platja, la posidònia juga un paper
importantíssim dins l’ecosistema marí. Observarem i
analitzarem la seva estructura i funcions tant a la platja com a
l’aula-laboratori, amb l’ajuda de fitxes d’identificació i
instrumental òptic. El taller es complementa amb la visita als
aquaris, recreació del fons marí de Cabrera.

Objectius:
– Reconèixer tot tipus de materials i
d’organismes que arriben a les nostres
platges i esbrinar el seu origen.
– Identificar els organismes relacionats amb
l’arena i la posidònia (epífits).
– Valorar la importància de la posidònia dins
els ecosistemes de la Mediterrània.
– Prendre consciència de les amenaces
causades per l’acció humana sobre la mar i
les costes i valorar possibles solucions.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 25 alumnes
Lloc: Centre de Visitants del PNMT Arxipèlag
de Cabrera, a la Colònia de Sant Jordi.
Durada: 4 hores.
Observacions: dur calçat adequat (per anar
a la platja), aigua i berenar. Al Centre de
Visitants hi ha banys públics.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641
Organitza:

Taller “Què ens porta la mar”
A les platges de les nostres illes, i Cabrera no és una excepció,
podem trobam molts materials que arriben a través dels
corrents i que tenen diferents orígens. Tot aquest material té
una afectació sobre el medi, per bé o per mal. Anirem a veure
què és el que ens porta la mar i investigarem per saber què
és, d’on pot venir i determinar la seva afecció sobre el medi.

Objectius:
– Identificar tot tipus de materials que
arriben a les nostres platges i esbrinar el seu
origen.
– Distingir les restes naturals dels residus
d'origen humà i aprendre a classificar-los.
– Valorar la importància de l'ús responsable
dels plàstics i de la seva gestió posterior.
– Prendre consciència de les amenaces
causades per l’acció humana sobre la mar i
les costes i valorar possibles solucions.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Lloc: Centre de Visitants del PNMT Arxipèlag
de Cabrera, a la Colònia de Sant Jordi.
Durada: 4 hores.
Alumnes: màxim 25.
Observacions: dur calçat adequat (per anar
a la platja), aigua i berenar. Al Centre de
Visitants hi ha banys públics.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641
Organitza:

Es Castell
Sorgint d’entre les roques com una part més del penya-segat,
el castell de Cabrera ha estat testimoni d’alguns dels episodis
més importants de la història de l’arxipèlag (els atacs pirates a
l’Edat Mitjana, l’empresonament de soldats napoleònics, etc.).
Dita construcció ens servirà d’escenari per conèixer la
interessant i dramàtica crònica de l’illa de Cabrera.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–-Identificar les principals unitats
paisatgístiques de la vegetació al Parc.
–Conèixer alguns fets i personatges
rellevants de la història de la Mediterrània a
través del patrimoni arquitectònic i cultural.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera
Durada: 1 hora i mitja
Observacions: dificultat mínima.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641
Organitza:

Ruta arqueològica
Les restes d’una necròpoli, unes cubetes de salaó de peix i un
taller de porpra d’època bizantina (del segle V al VII d.C.) i els
fonaments dels rudimentaris habitatges dels presoners
napoleònics (que varen romandre a Cabrera del 1809 al 1814)
constitueixen peces perdudes d’un trencaclosques històric
que els arqueòlegs i historiadors s’esforcen a desxifrar.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Donar a conèixer les tasques d’arqueologia
al Parc.
–Identificar els diferents períodes històrics a
l’illa de Cabrera.
–Conèixer feines antigues.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera.
Durada: 2 hores
Observacions: dificultat mínima.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641

Organitza:

Excursió a la Miranda
Punt privilegiat d’observació de la badia principal de Cabrera
Gran, coneguda com es Port, el puig de La Miranda o
Bellamirada constitueix un dels cims més alts de l’interior de
l’illa. La pujada al seu observatori ens permetrà conèixer
millor l’orografia i paisatge illenc, així com apropar-nos a
algunes de les espècies animals i vegetals de l’illa.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Conèixer les principals unitats
paisatgístiques de la vegetació al Parc.
–Identificar alguns elements de la flora i la
fauna que trobam per la ruta.
–Afavorir el reconeixement dels principals
accidents geogràfics i la toponímia de l’illa.
Nivell educatiu: secundària, batxillerat,
cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera.
Durada: 2 hores
Observacions: dificultat mitjana-baixa.
Contacte per a informació i reserves:
Preferiblement per correu electrònic
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Enllaç al full d’inscripció
Tel.: 971 177 641

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.

5è i 6è 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.

Dades de contacte
Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera
Oficina de gestió:
C/ Gremi Corredors, 10, 1r - Palma
Tel. 971 17 76 41
guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Oficina d’informació al Port de Cabrera:
Tel. 696 35 00 44
Centre de visitants:
C/ Gabriel Roca, s/n – Colònia de Sant Jordi
Tel. 971 65 62 82
centredevisitantsdecabrera@gmail.com

Reserva Natural de s’Albufereta
Oficina al PN de s’Albufera de Mallorca
Tel. 971 89 22 50
reserva.albufereta@gmail.com

Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Ctra. Port d’Alcúdia-Artà (Ma-12)
Pont dels Anglesos - Platja de Muro
Tel. 971 89 22 50
parc.albufera2@gmail.com

Parc Natural de la Península de Llevant
Ctra. Artà-Ermita de Betlem (Ma-3333)
Cases de s’Alqueria Vella - Artà
Tel. 679 75 43 84 / 606 09 68 30
educacio.pnllevant@gmail.com

Parc Natural de s’Albufera des Grau
Ctra. Maó-es Grau (Me-5, km 3,5, desviació
Llimpa) - Maó
Tel. 971 17 77 05 / 609 60 12 49
educacioambientalesgrau@gmail.com

Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera
Oficina al C/ Canàries, 31-35
Edifici Cetis, torre 6, planta 1 - Eivissa
Tel. 971 17 76 88
eaespaisnaturals@gmail.com

Reserves Naturals des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Ponent
Oficina al C/ Canàries, 31-35
Edifici Cetis, torre 6, planta 1 - Eivissa
Tel. 971 17 76 88
eaespaisnaturals@gmail.com

Parc Natural de sa Dragonera
Oficina al C/ General Riera, 111 – Palma
Tel. 971 17 37 31
info@conselldemallorca.net

