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Parc Natural de la Península de
Llevant
Declarat el 2001, s’estén pels termes municipals d’Artà i Capdepera. El Parc
Natural inclou les finques públiques d’Albarca, es Verger i s’Alqueria Vella
(1.658 Ha) i la Reserva Natural des Cap des Freu (13 Ha).
La península de Llevant és un mosaic de paisatges format per muntanyes
cobertes de càrritx, valls solcades per torrents i penya-segats costaners
interromputs per cales de còdols i d’arena. El paisatge ha estat
condicionat pels aprofitaments tradicionals sovint basats en l’ús del foc i
l’obtenció de terres per al cultiu. La gran varietat d’ambients afavoreix una
notable biodiversitat, que inclou un bon nombre d’espècies endèmiques.
Les restes talaiòtiques del Parc queden com a testimoni del poblament
des de ben antic, i les cases de possessió, amb les sínies, sestadors,
marjades... són també exemples del patrimoni cultural de Llevant.

Índex d’activitats
al Parc Natural de la Península de Llevant o en línia:
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Un Parc de conte
Exploradors de la natura
Sa tafona
Els pobladors del Parc
Taller de bitxeria a la primavera
Les plantes del Parc Natural de Llevant
La pagesia de s’Alqueria Vella
Entre dues valls
A vista de milana des del puig des Porrassar
Pujada a sa Talaia Freda
Pujada al puig des Corb
La història del Campament dels Presos
Voluntariat
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Un Parc de conte
Descobrirem el Parc Natural a través dels sentits. Els nins
exploraran el territori a través de tots els sentits: ensumant,
mirant, sentint i tocant.

Objectius:
– Reconèixer alguns animals i plantes
que viuen al Parc Natural.
– Afavorir actituds positives i de
respecte cap al medi natural.
– Adquirir hàbits d’autonomia personal
en un espai natural.
Nivell educatiu: infantil.
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat.
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella.
Horari: de 9.30 a 13.00 h.
Durada: 2-3 hores l’itinerari.
Observacions: l’itinerari té un màxim d’1 km
sense desnivell. Millor època tardorprimavera (oct.nov.abril)

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Exploradors de la natura
L’itinerari transcorre per la finca de s’Alqueria Vella que
conserva un important patrimoni cultural i natural. Fent una
passejada per Can Ros, sa caseta de carboners i una bassa
temporal, descobreixen i exploren la flora i la fauna del Parc.

Objectius:
– Aprendre comportaments adequats
en un entorn natural.
– Observar amb lupa els animalons.
– Conèixer alguns dels animals, arbres
de cultiu i algunes altres plantes
característiques de l’entorn.
– Conèixer les feines antigues.
Nivell educatiu: 1r de primària.
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat.
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella.
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 2-3 hores l’itinerari.
Visita prèvia autoguiada
Observacions: l’itinerari té un màxim de 2
km sense desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Sa tafona
Visitant sa tafona de s’Alqueria Vella parlem de la vida al
camp, diferenciem les oliveres dels ullastres i aprenem com
es feia l’oli. Durant la visita també observem i identifiquem els
aucells que trobem a les zones de conreu.

Objectius:
– Conèixer com funcionava una tafona
per fer oli.
– Descobrir els aucells del Parc així
com les seves característiques.
– Identificar els cants d’alguns aucells.
Nivell educatiu: 2n de primària.
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat.
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria
Vella.
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari.
Visita prèvia autoguiada
Observacions: itinerari de 2 km com a
màxim amb dificultat molt baixa.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Els pobladors del Parc
La pujada al Puig Figuer és un viatge en el temps: partim de
l’actualitat que és un parc natural, anteriorment hi vivien els
pagesos, els ermitans i finalment, fa uns 4.000 anys, hi
habitaven els primers pobladors de la zona, com demostren
les restes del jaciment talaiòtic que hi ha al cim.

Objectius:
– Identificar els diferents pobladors
d’un espai a través de les empremtes
que han deixat en el paisatge.
– Afavorir actituds positives i de
respecte cap al medi natural i
promoure un sentiment de
pertinença.
– Gaudir de la descoberta d’un nou
espai i passar-ho bé.
Nivell educatiu: 3r de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Visita prèvia autoguiada
Observacions: l’itinerari té 2 km amb
desnivell. Dificultat baixa.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

Taller de bitxeria aquàtica
A les basses del Parc de Llevant hi ha molta de vida. A simple
vista és mala de veure però, amb una lupa, es descobreix un
món increïble.

Objectius:
– Aprendre a identificar diferents
espècies d’aigua dolça.
– Conèixer els ecosistemes d’aigua dolça.
– Aprendre a treballar a un laboratori i a
utilitzar la lupa d’augment.
Nivell educatiu: de 4t a 6è de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 12.00 h
Durada: 2 hores
Observacions: l’observació de fauna es du a
terme a l'aula d'educació del centre
d'informació.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Les plantes del Parc Natural de Llevant
Els animals del Parc de Llevant no fan vida tots sols, es
relacionen amb altres animals i plantes, d'alguns s'alimenten,
uns altres els donen refugi... Uns els trobem als sembrats,
altres a les garrigues i boscos... Tots junts fan possible la vida
al Parc Natural. Per descobrir-ho, pujarem al Campament dels
Presos.

Objectius:
– Conèixer els animals i les plantes
pròpies del Parc, les principals
característiques i les seves relacions.
– Afavorir actituds positives i de
respecte cap al medi natural.
Nivell educatiu: 4t de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria
Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Visita prèvia autoguiada
Observacions: l’itinerari té 4 km i és de
dificultat baixa amb desnivell.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

La pagesia a s’Alqueria Vella
El Parc Natural de la Península de Llevant ha estat,
tradicionalment, terra de pagesos. Pujam als Establits on
aquesta activitat modelà el paisatge i suposà la supervivència
de moltes famílies. Aprofitam al mirador per fer interpretació
del paisatge de la badia d’Alcúdia.

Objectius:
– Conèixer les tasques agrícoles
tradicionals i comparar-les amb les
actuals.
– Identificar els trets més rellevants del
territori, amb l’ajuda de mapes i amb
l’observació directa.
Nivell educatiu: 5è de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Visita prèvia autoguiada
Observacions: l’itinerari té 3,4 km i té
dificultat mitjana amb desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Entre dues valls
Recorrerem les valls de s’Alqueria i es Verger, gaudirem dels
seus paisatges i coneixerem molts dels seus tresors.
Descobrirem el Campament dels Presos, un camp de treball
d’època franquista destinat a al construcció d’una carretera.

Objectius:
– Reconèixer els principals valors naturals
i algunes plantes endèmiques de
Llevant.
– Valorar la influència humana sobre
aquesta zona al llarg del temps,
adquirint una visió general dels canvis
socials, econòmics i territorials que han
afectat les Illes.
Nivell educatiu: 6è de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Visita prèvia autoguiada
Observacions: l’itinerari té 4 km amb dificultat
mitjana amb desnivell

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

A vista de milana des del puig des
Porrassar
Per a tenir el Parc a vista de milana s’ha de pujar al Porrassar,
des d'aquesta muntanya interpretarem el paisatge i
aprofitarem la pujada per identificar espècies endèmiques de
la flora del Parc de Llevant i per a fer observació d’aus.

Objectius:
– Reconèixer els principals valors
naturals i algunes plantes
endèmiques de Llevant.
– Identificar els principals accidents
geogràfics que es veuen des del cim.
– Reconèixer espais des d’un altre punt
de vista.
– Aprendre a situar-se en el territori
Nivell educatiu: educació secundària,
batxillerat, cicles formatius, UIB i adults
Capacitat: 22 alumnes, segons disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Observacions: l’itinerari té 6 km amb
dificultat mitjana amb desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

Pujada a sa Talaia Freda
Sa Talaia Freda és la muntanya més alta de la serra de
Llevant. Des del seu cim hi ha unes vistes espectaculars de la
badia d’Alcúdia i, si el dia és prou clar, també a la badia de
Pollença.

Objectius:
– Reconèixer els principals valors
naturals i algunes plantes
endèmiques de Llevant.
– Identificar els principals accidents
geogràfics que es veuen des del cim.
– Reconèixer espais des d’un altre punt
de vista.
– Aprendre a situar-se en el territori.
Nivell educatiu: educació secundària,
batxillerat, cicles formatius, UIB i adults
Capacitat: 22 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores l’itinerari
Observacions: l’itinerari té 8 km amb
dificultat mitjana/alta amb desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

Pujada al puig des Corb
El puig des Corb és un bon exemple per a conèixer les
tasques de lluita contra els incendis i de la recuperació de
boscos després del foc. Les vistes del Llevant de Mallorca des
d'aquest cim són magnífiques.

Objectius:
– Identificar els perills dels incendis
forestals.
– Saber quines estratègies s’utilitzen per
lluitar contra els efectes de l’erosió i la
desforestació.
– Aprendre com es fan les tasques de
reforestació.
Nivell educatiu: educació secundària,
batxillerat, cicles formatius, UIB i adults
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 14.00 h
Durada: 4 hores l’itinerari
Observacions: l’itinerari té 6 km amb
dificultat mitjana i desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

La història del Campament dels Presos
Al cor de les muntanyes d’Artà trobem les restes d’un
campament de treballs forçosos construït a l’època franquista.
Coneixerem com era la vida al campament i les històries dels
presoners.

Objectius:
– Recuperar la memòria històrica.
– Conèixer les condicions de vida i
treball dels presos que visqueren a
aquest campament.
– Conèixer la història del camí dels
Presos
Nivell educatiu: educació secundària,
batxillerat, cicles formatius, UIB i adults
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari
Observacions: l’itinerari té 4 km amb
dificultat mitjana amb desnivell.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Voluntariat
Vine al Parc de Llevant a fer tasques de voluntariat. Segons
l’època de l’any farem tasques de reforestació, manteniment
i millora de reforestacions, neteja de litoral, etc.

Objectius:
– Implicar-se en la conservació del Parc.
– Identificar problemàtiques a un espai
natural protegit.
– Desenvolupar actituds altruistes pel
bé comú.
– Participar activament en les tasques
de manteniment.
– Afavorir i desenvolupar actituds de
respecte i estimació cap a l’espai.
Nivell educatiu: a partir de 4t de primària
Capacitat: 22/44 alumnes, segons
disponibilitat
Observacions: tardor, hivern
Lloc: Centre d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Es Caló
Passejarem per davall el pinar d’Es Caló fins arribar a Na
Picarandau que és una platgeta de pedres on comença el Parc
Natural de Llevant. Xerrarem del bosc més gran de les Illes
Balears, de les valls i de les característiques de la serra de
Llevant.

Objectius:
– Conèixer els principals valors naturals
– Conèixer la flora i la fauna del litoral
– Identificar les principals muntanyes
del parc.
Nivell educatiu: tots els nivells de primària
Capacitat: 50 alumnes, segons
disponibilitat.
Lloc: al final de l’urbanització de Betlem
(Artà) Ma-3331
Horari: de 9.30 a 13.00 h
Durada: 3 hores l’itinerari.
Observacions: l’itinerari té 3 km amb
dificultat fàcil. Tardor, hivern,primavera.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Taller de llata
L'obra de la palma és una artesania que s'obté de les palmes
de garballó (Chamaerops humilis). Aquest ofici va ser molt
important a la nostra contrada i ens agrada ensenyar-lo per a
que no es perdi. Amb aquest taller coneixerem el seu procés,
la seva història i aprendrem a fer un punt de llibre de llatró.

Objectius:
– Conèixer la història d’un ofici antic.
– Valorar el articles fets de llata.
– Aprendre a fer llatró.
Nivell educatiu: 5è, 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius, UIB
i adults
Capacitat: 22 alumnes
Lloc: a escollir: A l’aula o al Centre
d’Informació de s’Alqueria Vella
Horari: de 9.30 h a 13.00 h
Durada: 2 hores a l’aula o 3 hores l’itinerari
al parc
Observacions: l’itinerari té 2 km i és de
dificultat baixa sense desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 75 43 84
A/e: educacio.pnllevant@gmail.com
Full 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 Can Picafort
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

