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Espais naturals protegits
Parc Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera
Illa de Formentera

Parc Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera
Al sud de l’illa d’Eivissa, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, i al nord de
Formentera, al municipi de Sant Francesc Xavier, les terres baixes transformades
en salines han propiciat una fauna aquàtica, típica de les zones humides, i un estil
de vida singular. Es Freus, el braç de mar que separa les dues illes, conté una
constel·lació d’illots amb una gran quantitat d’espècies úniques. Baix les seues
aigües transparents s’estenen les praderies de posidònia millor conservades de la
Mediterrània, que contenen tot un ecosistema de vida submarina.

1r

2n

3r

1r

2n

3r

4t

Educació secundària

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Batx.

1r

2n

L’aigua, la sal i la vida
Un ventall de plomes
Un mosaic de paisatges
La mar de tortugues (aula)

Per veure les activitats que es poden fer a ses Salines a l’illa d’Eivissa, visiteu l’apartat d’Espais Naturals Protegits d’Eivissa.

Adults i grups
organitzats

Activitat

Educació
primària

C. formatius

Educació
infantil
(2n cicle)

L’aigua, la sal i la vida
Itinerari curt per es Estanyets i la finca de Can Marroig, al llarg
del qual s’explica l’origen de l’aigua dels estanys, el
funcionament de les salines i les característiques d’alguns
dels seus habitants més emblemàtics, com són les aus
aquàtiques.

Objectius:
–Estimular el coneixement de la natura a
través dels sentits.
–Entrar en contacte amb un espai obert.
–Tenir una experiència afectiva amb el medi
natural.
Nivells educatius: 2n i 3r del segon cicle
d’infantil i 1r, 2n i 3r de primària.
Capacitat: 1 grup aula.
Lloc: Es Estanyets i Can Marroig.
Horari: de les 10 a les 12.30 h.
Durada: dues hores i mitja
S’ofereix una sessió prèvia dins l’aula de 45
min. de durada.

Contacte per a informació i reserves:
A/e: eaespaisnaturals@gmail.com
Tel.: 971 17 76 88, ext. 1
Full d’inscripció

Organitza:

Un ventall de plomes
Des del port de la Savina, farem el camí des Brolls, al voltant
de s’estany Pudent. És un itinerari guiat que vol apropar els
alumnes al món de les aus i als seus costums i moviments
migratoris. Durant el trajecte, amb l’ajut de telescopis i
prismàtics, descobrirem les espècies que habiten al Parc
Natural.

Objectius:
–Acostar l’espai natural protegit als alumnes.
–Conèixer les principals aus del Parc
Natural.
–Valorar la necessitat de tenir espais
protegits.
Nivells educatius: de 4r a 6è de primària i
cicles formatius.
Capacitat: un grup aula.
Lloc: S’estany Pudent, Formentera.
Horari: de les 10 a les 13 h.

Contacte per a informació i reserves:
A/e: eaespaisnaturals@gmail.com
Tel.: 971 17 76 88, ext. 1
Full d’inscripció

Organitza:

Un mosaic de paisatges
Itinerari pels voltants d’es Estanyets, es Caló de s’Oli, sa Punta
Pedrera i la Finca de Can Marroig, en el qual es repassaran els
ecosistemes més importants del Parc Natural. Coneixerem el
funcionament de les salines, les característiques del sistema
platja-dunes, els illots i la seva importància així com els trets
més representatius de la vegetació pròpia dels boscos de les
Pitiüses.

Objectius:
–Difondre els valors naturals dels hàbitats i
ecosistemes del Parc Natural.
–Afavorir aptituds d’anàlisi i motivar aptituds
crítiques.
–Promoure un sentiment de respecte envers
els espais protegits.
Nivells educatius: Secundària, batxillerat,
cicles formatius i escola d’adults.
Capacitat: 1 grup aula.
Lloc: Can Tixedor.
Horari: de les 10 a les 13 h.
Durada: tres hores
S’ofereix una sessió prèvia dins l’aula de 45
min. de durada
Contacte per a informació i reserves:
A/e: eaespaisnaturals@gmail.com
Tel.: 971 17 76 88, ext. 1
Full d’inscripció

Organitza:

La mar de tortugues (activitat d’aula)
Aquests darrers anys, les nostres platges han set el lloc
escollit per diverses tortugues babaues (Caretta caretta) per
fer el seu niu. Perquè han decidit venir ara? Com són les
tortugues quan neixen? Què hem de fer si veiem una tortuga
a la platja? Aquestes i altres preguntes les respondrem duran
la presentació a l’aula del centre.

Objectius:
–Donar a conèixer els valors naturals del
Parc Natural.
–Donar a conèixer la biologia de la tortuga
babaua i conèixer els efectes del canvi
climàtic.
–Explicar el protocol a seguir en cas de
trobar una tortuga a la platja.
Nivells educatius: segon i tercer cicle de
primària, secundària, batxillerat, cicles
formatius i escoles d’adults.
Capacitat: un grup aula.
Lloc: l’aula de l’escola.
Horari: entre les 9 i les 14.30h.
Durada: una hora

Contacte per a informació i reserves:
A/e: eaespaisnaturals@gmail.com
Tel.: 971 17 76 88, ext. 1
Full d’inscripció

Organitza:

5è i 6è de
primària

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

Disposem d’un material específic per acompanyar els nostres naturalistes més joves en les
activitats guiades pels equips d’educació ambiental.
– 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

