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Parc Natural de Mondragó
Les marines del migjorn mallorquí conformen un paisatge representatiu del
litoral balear, on es troben, en un territori reduït, ambients diversos com
estanys, platges, garrigues, rotes, penya-segats i tenasses, de biodiversitats
ben diferents i de gran interès.
Juntament amb els valors naturals, els vessants històric i social d’aquests
paisatges són molt rellevants, atès que són l’escenari on s’han succeït activitats
humanes com la pesca, l’agricultura, el contraban i, més recentment, el turisme
i la mateixa conservació de l’àrea. Algunes d’aquestes activitats han deixat
interessants testimoniatges en l’arquitectura popular, com ara els escars, les
barraques de roter, les cisternes o les parets seques.
Mondragó i els seus voltants constitueixen un dels millors i més ben conservats
exemples d’aquest tipus d’ambients. En una àrea reduïda es concentren valors
naturals i culturals de gran nivell, una ocupació humana harmoniosa, una
tradició literària remarcable i un paradigma dels esforços per conservar el
patrimoni de les Illes Balears.

Descobrir Mondragó amb na Monda
A na Monda, la nostra tortuga amiga, li agrada caminar per
Mondragó i sap moltes històries d’aquest lloc. Na Monda ens
mostrarà els camps de conreu, la garriga, la platja... Què? Us
hi animau?

Objectius:
–Conèixer el mosaic de paisatges del Parc
(camps de conreu, garriga i platja).
–Conèixer els problemes que pateixen les
tortugues (incendis i extracció del medi).
–Desenvolupar hàbits d’autonomia personal.
–Promoure actituds i comportaments
favorables al medi.
–Fomentar l’atenció a través dels sentits.
Nivell educatiu: infantil.
Capacitat: 50 infants.
Lloc de trobada: centre d’informació.
Horari: entre les 9h i les 13.30 h.
Durada: dues hores.
Observacions: dificultat baixa.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Descobrim s’Amarador
És un itinerari amb el qual farem una volta per la zona de
s’Amarador, descobrint oficis antics, la fauna i la flora del Parc.

Objectius:
–Mostrar els testimonis d’alguns oficis
antics ja perduts.
–Conèixer la flora i la fauna de s’Amarador.
–Veure els paisatges del Parc.
Nivell educatiu: primer i segon de primària.
Capacitat: 50 alumnes.
Horari: entre les 9h i les 13,30h.
Durada: unes dues hores.
Lloc de trobada: aparcament de
s’Amarador.
Observacions: no presenta cap dificultat.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Repoblacions forestals i agrícoles (Taller)
Vine al Parc Natural de Mondragó a participar en tasques de
reforestació de la garriga o en la recuperació dels conreus
tradicionals de secà. Depenent del lloc podrem plantar pins,
savines, ullastres, mates... o bé ametllers, garrovers i figueres.

Objectius:
–Ajudar a mantenir i millorar el mosaic
agrícola-forestal de Mondragó.
–Conèixer les espècies autòctones més
representatives d’aquests hàbitats.
–Aprendre a plantar d’una manera
entretenguda i gaudir de l’espai natural.
Nivell educatiu: primària i secundària.
Capacitat: 50 persones.
Lloc de trobada: a convenir.
Horari: entre les 9 i les 13,30 h.
Durada: tres hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Paisatge de marina
Aquest itinerari permet descobrir la gran diversitat d’elements
naturals i humans que configuren Mondragó. Durant el
recorregut podrem interpretar els elements més rellevants de
la geologia, la flora i la fauna, i també la petjada humana
sobre l’entorn.

Objectius:
–Afavorir actituds positives cap a la
conservació dels espais naturals.
–Millorar els coneixements sobre les
marines.
–Ajudar a entendre els problemes associats
a aquest medi.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, adults i grups
organitzats.
Capacitat: 50 persones.
Lloc de trobada: centre d’informació.
Horari: entre les 9 i les 13,30 h.
Durada: tres hores.
Observacions: no presenta cap dificultat;
l’itinerari fa prop de 2 km.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Un mosaic d’ambients
Amb aquest itinerari feim un repàs als ambients que trobam a
la zona de s’Amarador, passant pels camps de reguiu, de secà,
els ambients més ombrívols amb alzinar, les garrigues i
ambients costaners del parc.

Objectius:
–Descobrir els valors paisatgístics, naturals i
patrimonials del Parc Natural de Mondragó.
–Valorar la influència humana sobre aquesta
zona al llarg del temps.
–Valorar la diversitat d’espècies i ambients
del Parc.
–Entendre la importància de la seva
conservació.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 persones.
Lloc de trobada: Aparcament de
s’Amarador.
Horari: entre les 9 i les 13,30 h.
Durada: tres hores.
Observacions: no presenta cap dificultat;
l’itinerari fa prop de 2 km.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Els fòssils ens expliquen el passat (taller)
Taller que consta d’una manualitat i un itinerari pel Parc
Natural de Mondragó per conèixer els fòssils i el seu
significat.

Objectius:
–Afavorir l’adquisició de coneixements
relacionats amb la geologia i la
geomorfologia del Parc Natural.
–Fomentar actituds de respecte i
conservació envers els espais naturals i els
elements que l’integren.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: màxim 45 alumnes.
Lloc de trobada: centre d’informació.
Horari: entre les 9 i les 14 h.
Durada: tres hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Posidònia, la fàbrica d’arena (taller)
Taller que consta d’una activitat d’aula i una sortida al Parc. A
l’aula explicarem la part teòrica i prepararem un experiment
relacionat amb la posidònia. Al cap d’un mes aproximadament
haurem de visitar el Parc amb el resultat d’aquest experiment!

Objectius:
–Conèixer aquesta planta marina
comunment anomenada “alga”.
–Comprovar la seva importància per a la
conservació de les platges i del medi marí.
–Gaudir experimentant i visitant el Parc
natural de Mondragó.
Nivell educatiu: 4t, 5è i 6è de primària.
Capacitat: 45 alumnes.
Lloc de trobada: a convenir.
Horari: entre les 9 i les 13,30 h.
Calendari: entre novembre i març
1r dia: els educadors vos farem una activitat
d’aula al vostre centre
2n dia: vendreu d’excursió al Parc
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

La petjada històrica
Aquest itinerari posa l’èmfasi en el patrimoni cultural del Parc.
Veurem barraques de roters, sínies, sitges, forns de calç... i
parlarem de la toponímia, la pesca, el contraban, etc.

Objectius:
–Donar a conèixer el patrimoni etnològic del
Parc Natural de Mondragó.
–Apropar el Parc Natural de Mondragó a la
població.
–Promoure actituds i comportaments
favorables a la conservació dels espais
naturals.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària i 1r i 2n
de secundària.
Capacitat: 50 persones.
Lloc de trobada: aparcament de
s’Amarador.
Horari: entre les 9 i les 14 h.
Durada: tres hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

El litoral de Mondragó
Coneixerem el mosaic del litoral del migjorn mallorquí a partir
de les característiques geològiques, biològiques i
geogràfiques, i de l’activitat humana en aquesta zona.

Objectius:
–Conèixer l’origen geològic de les marines
del migjorn mallorquí.
–Entendre l’origen de la morfologia d’aquest
litoral.
–Conèixer la importància de la flora i la
fauna del litoral.
–Veure l’acció de l’activitat humana al litoral.
Nivell educatiu: secundària, batxillerat,
cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 persones.
Lloc de trobada: centre d’informació.
Horari: entre les 9 i les 14 h.
Durada: tres hores.
Observacions: dificultat baixa

Contacte per a informació i reserves:
Oficina del Parc, tel.: 971 17 60 65
A/e: parcmondrago@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

RECOMANACIONS PER A LA VISITA

- Dur calçat i roba còmodes per a caminar, berenar i aigua
- Per realitzar la visita no necessitarem aparells electrònics, gaudeix-la
amb els sentits!
- Procurau no embrutar la natura, emportau-vos els vostres fems
- Els grups no guiats pel personal del Parc, per una millor organització,
és important que contacteu amb noltros als telèfons 971 18 10 22/ 971
17 60 65 o al correu electrònic parcmondrago@gmail.com

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
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
guiesparcnacionalcabrera@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

