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Finca pública de Son Real
Son Real, una de les grans possessions de la marina de Santa Margalida,
ofereix una important diversitat de paisatges i ecosistemes i jaciments
arqueològics de diferents èpoques amb monuments únics a tot
Mallorca, com és la coneguda necròpoli de la punta dels Fenicis.
Seguim amb la col·laboració entre la Finca pública de Son Real i la Xarxa
Forestal de les Illes Balears, això fa que us puguem oferir les activitats
de sempre juntament amb altres més forestals.
Ja que els mitjans humans de què disposam són reduïts, en el cas que no
puguem atendre-us en la vostra visita, us podem oferir els mitjans
digitals que havíem preparat en temps de pandèmia. Posau-vos en
contacte amb nosaltres i us explicarem com us podem ajudar per
preparar-la. Esperam que d’una manera o altra, pugueu conèixer els
tresors que amaga la finca pública.

Índex d’activitats

Activitat

Coneixem el jaciment des Figueral
Visita a la Necròpolis de Son Real
Na Tonina - Les tortugues de Son Real
Xerrades forestals
Reforestació i jardins forestals
Jugant descobrim el bosc de Son Real
Passejam pel bosc i parlam d’ocells
Tallers forestals
Visites forestals
Els cultius i el ramat de Son Real
L’explotació agrícola en una finca pública
Visites guiades per a públic general
Bloc 1: Passejant per la prehistòria
Bloc 2: Ens submergim en la garriga
Bloc 3: Coneixem la feina dels pagesos

1r

2n

Educació
primària

3r

1r

2n

3r

4t

Educació
secundària

5è

6è

1r

2n

3r

Batx. i
CFGM

4t i
FPB

1r

2n

Adults i grups
organitzats

Educació
infantil
(2n cicle)

BLOC 1: PASSEJANT PER LA PREHISTÒRIA

Coneixem el jaciment des Figueral

A més de la Necròpolis, a Son Real tenim altres jaciments,
com és el Figueral de Son Real, que es troba a 500 m del
centre d’informació. Aquesta proximitat ens permet visitar-lo
amb els més petits.
També disposam d’un terrari on podran experimentar de
primera mà com es desenvolupa la tasca dels arqueòlegs.

Objectius:
–Introduir el coneixement de la prehistòria de
les Illes Balears.
–Apreciar les diferències en les formes de vida i
costums que es produeixen amb el pas del
temps per aplicar-les a l’estudi de la història de
les Illes Balears.
–Experimentar en una simulació d’una
excavació com treballen els arqueòlegs.
Nivell educatiu: 6è d’educació infantil i 1r cicle
de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les 9.30 i
les 13.30 h.
Durada: 3 hores.
Observacions: recomanat a la tardor i a
l’hivern.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

BLOC 1: PASSEJANT PER LA PREHISTÒRIA

Visita a la Necròpolis de Son Real

La costa de Son Real és un tresor arqueològic únic al món.
Coneixerem la necròpolis talaiòtica i els costums funeraris de
l'època.

Objectius:
–Promoure el coneixement del nostre passat.
–Emmarcar els diferents elements i èpoques
dins els diferents estadis culturals a través del
patrimoni.
–Conèixer els ritus funeraris de la cultura
talaiòtica.
–Conèixer l’entorn natural proper al jaciment.
Nivell educatiu: 3r cicle de primària, secundària
i batxillerat.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real o també ronda
del Torrent, Can Picafort (platja de Son Bauló).
Horari: de dimarts a divendres entre les 9.00 i
les 14.00 h.
Durada: 3 hores.
Observacions: l’itinerari té 4 km sense desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Na Tonina- Les tortugues a Son Real

La tortuga mediterrània és abundant a la finca de Son Real.
Contarem un conte en el bosc que ens aproparà al seu estil de
vida i les seves característiques principals. Intentarem veure’n
algun exemplar i també recollirem materials de la natura per,
amb la tècnica de collage, fer-ne un dibuix.

Objectius:
–Conèixer diferents espècies de l’entorn de
la finca.
–Fomentar el respecte i protecció de la
tortuga mediterrània.
Nivell educatiu: educació infantil.
Capacitat: un grup classe
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9.30 i les 13.30 h.
Durada: 3 hores.
Observacions: us recomanam venir a la
primavera.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Xerrades forestals

També us podem oferir xerrades forestals, aquestes tracten
diferents aspectes dels nostres boscos (valors i funcions,
incendis, erosió, sanitat forestal, etc.) i temes forestals
d’actualitat.

Objectius: millorar la relació de les persones
amb els boscos i aconseguir una disminució
del nombre d’incendis forestals.
Lloc: Centre educatiu.
Durada: 50 minuts.
Observacions: preferentment centres
educatius i associacions situats en
comarques forestals.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
TEMES FORESTALS

Primària

Secundària
i adults

1. Els boscos i la protecció del sòl: erosió i desertització.

-

x

2. Salut forestal: desequilibris i control.

x

x

3. Gestió forestal pública a les Illes Balears

-

x

4. Importància dels descomponedors en la conservació del sòl.

x

x

5. Gestió de la prevenció contra els incendis forestals.

-

x

6. Les tempestes, els boscos i el canvi climàtic.

-

x

7. Incendis forestals: prevenció, extinció i restauració.

x

x

8. Conte “Ni 1 foc al bosc!”

Infantil i 1r cicle de
primària

Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Reforestació i jardins forestals

Les reforestacions amb plantes autòctones contribueixen la
creació o millora de les masses forestals amb una presa de
consciència davant els incendis forestals. També es presenta
la possibilitat de realitzar jardins d’espècies autòctones a
zones públiques o centres educatius.

Objectius: Millorar la relació de les persones
amb els boscos i promoure la planta
autòctona forestal per a realitzar
xerojardins.
Destinataris: adults i grups de tots els
nivells educatius.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: espai forestal a determinar, jardí públic
o del centre educatiu.
Durada: 2-3 hores aproximadament.
Observacions: preferentment centres
educatius situats en comarques forestals.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Jugant descobrim el bosc de Son Real

Mitjançant un passeig per dins els boscos de la finca,
descobrirem els seus secrets. Activarem tots els sentits i
jugant ens envoltarem de la màgia de la natura.

Objectius:
–Conèixer diferents espècies de flora i
fauna.
–Gaudir de l’experiència d’estar envoltats de
bosc.
– Conèixer el bosc per estimar-lo i respectarlo.
Nivell educatiu: primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9.30 i les 13.30 h.
Durada: 2 o 3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Passejam pel bosc i parlam d’ocells.
La finca pública de Son Real és un espai idoni per a
l’observació d’aus. Anirem fins a l'aguait on podrem intuir el
que fan els autèntics ornitòlegs, allà nosaltres mateixos farem
una observació directa.
Després passejarem pel bosc de Son Real i mitjançant jocs
coneixerem algunes espècies i característiques de les aus que
habiten per aquesta zona.

Objectius:
–Despertar els sentits (escoltar, ensumar,
veure i tocar).
–Tenir una primera presa de contacte amb
el món de les aus.
–Respectar el medi ambient com a font de
recursos per aprendre.
Nivell educatiu: Educació primària i ESO.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9.00 i les 14.00 h.
Durada: 3 hores.
Observacions: l’itinerari té 2,5 km sense
desnivell.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Tallers forestals

Els tallers forestals són activitats de caràcter pràctic
adaptables a les necessitats de cada grup. Permeten tocar,
ensumar, mirar, etc. en definitiva, transportar-nos al bosc
mitjançant material procedent de l'àmbit forestal (plantes,
troncs, llavors, insectes, terra, substrats, etc.).

Objectius: millorar el coneixement de la
realitat forestal.
Lloc: Centre educatiu.
Durada: 50 minuts.
Observacions: intentarem sempre que sigui
possible fornir al grup dels materials
forestals necessaris per a l'activitat.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció

TALLERS

Primària

Secundària i
adults

1. Els troncs guarden secrets.

x

x

2. Les fulles, claus per identificar les espècies forestals.

x

x

3. Les llavors, unes capsetes plenes de vida.

x

x

4. Els descomponedors del sòl, els recicladors del bosc.

x

x

5. Recuperació de la memòria sobre els usos tradicionals del bosc.

x

x

6. Construcció d'un mapa forest-ambiental interactiu.

x

x

7. La xilocapsa: col·lecció de troncs de diferents espècies en servei de
préstec.

x

x

Organitza:

BLOC 2: ENS SUBMERGIM EN LA GARRIGA

Visites forestals

Les visites forestals permeten un contacte directe amb els boscos a l’entorn
proper del grup que sol·licita l’activitat i també quan sigui possible, conèixer les
bases operatives on hi ha els mitjans d’extinció d’incendis d'Ibanat (Son Bonet).

Objectius: millorar la relació de les persones
amb els boscos i conèixer-los i gaudir-los.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: en funció de la visita elegida.
Durada: mínim 2 hores.
Observacions: preferentment centres
educatius situats en comarques forestals.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció

Primària

Secundària
i adults

1. Coneixes el teu bosc més proper?

x

1r cicle ESO

2. El bosc RE- VIU (visita a una zona que ha patit un
incendi forestal)

x

x

3. Mitjans aeris i terrestre d’extinció d’incendis

x

x

VISITES

Organitza:

BLOC 3: CONEIXEM LA FEINA DELS PAGESOS

Els cultius i el ramat de Son Real

Passejarem per la finca i veurem els camps de conreu i el
ramat que hi tenim, com a mostra de l’explotació agrícola que
va ser.
També visitarem el museu i podrem conèixer com vivien els
nostres padrins en la Mallorca rural d’abans del boom turístic.
Per acabar, farem un taller sobre la temàtica agrícolaramadera o jocs tradicionals, com els infants que vivien a la
finca.

Objectius:
-Reivindicar la tasca dels pagesos.
-Reconèixer les espècies vegetals i animals
més comuns als camps mallorquins.
-Conèixer el nostre passat més proper.
Nivell educatiu: educació infantil i primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9.30 i les 13.30 h.
Durada: 2 o 3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

BLOC 3: CONEIXEM LA FEINA DELS PAGESOS

L'explotació agrícola en una Finca Pública

Passejarem per la finca i veurem els camps de conreu i el
ramat que hi ha, com a mostra de l’explotació agrícola que va
ser.
Coneixerem els bancs de germoplasma de garrover, ametller i
figuera gestionats en col·laboració amb l’IRFAP.
També visitarem el museu i coneixerem com vivien els nostres
avantpassats en la Mallorca rural d’abans del boom turístic.

Objectius:
-Reivindicar la tasca dels pagesos.
-Reconèixer les espècies i les varietats
vegetals i animals més comuns als camps
mallorquins.
-Conèixer el nostre passat més proper.
- Conèixer les actuacions de les
administracions pel manteniment de les
varietats de certs cultius.
Nivell educatiu: ESO, batxillerat i cicles
formatius.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9.30 i les 13.30 h.
Durada: 2 o 3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

ITATS
ACTIV RS
IA
FAMIL

Visites guiades per a públic general

Us seguim oferint la possibilitat de participar en una visita
guiada per la Finca Pública.

Capacitat: grups entre 5 i 25 persones.
Lloc: finca pública de Son Real.
Horari: de dimarts a divendres entre les
9:30 i les 13:30 h.
Durada: 2 o 3 hores.

TEMES
1. Anam passejant fins a la Necròpolis.
2. Ens submergim en la garriga.
3. Coneixem la feina dels pagesos.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 679 30 10 94, 686 97 71 01
A/e: educaciosonreal@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.

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

