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INTRODUCCIÓ
La Fundació Vida Silvestre Mediterrània (FVSM) es va fundar al 2002 a Mallorca per a donar suport
a la labor de la Fundació per a la Conservació del voltor negre (BVCF – Black Vulture Conservation
Foundation), que s’implica des de 1986 en la recuperació d’aquesta espècie a Mallorca.
En tots aquests anys, l’educació ambiental ha estat una part fonamental del desenvolupament de
la feina de les dues entitats, intentant arribar al màxim nombre de persones residents i visitants
perquè comprenguin i contribueixin a la conservació del voltor negre i de la naturalesa en
general.
Durant l’últim any, des de la FVSM hem treballat en l’ampliació de la oferta d’educació ambiental i
estem contents de poder oferir dues activitats d’educació ambiental, una sobre el voltor negre i la
seva conservació a Mallorca i l’altra sobre la abella de la mel i les plantes. A més a més hem inclòs
també els aiguamolls i la seva importància com a hàbitat per a especies amenaçades a Mallorca,
en concret el calàpet Bufotes balearicus i l’espinós Gasterosteus aculeatus. En continuació
s’expliquen els objectius, la metodologia, el desenvolupament de l’activitat i grup destinatari.

Activitat

El voltor negre a Mallorca
L’abella de la mel i les plantes amb flor

La FVSM a l’aula
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El voltor negre a Mallorca
La visita segueix la següent dinàmica:
1. Acollida.
2. Xerrada introductòria sobre el voltor negre a Mallorca, la seva
biologia, el seu comportament i les amenaces actuals com també
les mesures de conservació.
3. Visita a l’aguait on es poden observar de manera directa els
voltors (el Centre disposa de prismàtics).
4. Opcions segon interès dels visitants:

• Itinerari per l’alzinar on es tracten les funcions del bosc i les seves
amenaces.
• Visita a l’aguait del paisatge on es pot observar els usos diferents de la
terra.
• Visita de la bassa temporal per al calàpet i de la bassa permanent per al
jonqueter per tractar aquestes especies i el seu hàbitat, els

aiguamolls.
5. Activitats recreatives i físiques per treballar diversos conceptes
que s’hagin tractat durant la visita.

Objectius:
–Transmetre el coneixement sobre els
voltors negres a Mallorca i la seva
importància per als ecosistemes com també
sobre la seva conservació i com hi pot
contribuir cada persona.
Nivell educatiu: tots, des d’infantil a
formació universitària, educació especial,
tercera edat, clubs d’esplai, etc.
Capacitat: 30 persones (per a grups més
grans, consultar-ho).
Lloc: Centre Interpretatiu de la FVSM
(Campanet).
Durada: dimarts o dijous, de 9,30 a 13 h
(adaptable).
Observacions: abans d’una visita escolar,
un dels professors s’hauria d’adreçar a la
FVSM per preparar la visita.
Contacte per a informació i reserves:
Sophia Bergeler
A/e: educacion@procustodia.org
Telèfon: 616 10 19 47

Organitza:

L’abella de la mel i les plantes amb flor
La visita segueix la següent dinàmica:
1. Acollida.
2. Xerrada introductòria sobre l’abella de la mel, la seva biologia, el seu
comportament, amenaces actuals i mesures de conservació, com també
la pol·linització i les plantes amb flor i els altres beneficis per als humans.
3. Visita al jardí educatiu per a les abelles, on s’ofereixen diferents
activitats segon interès:
• Circuit sensorial i identificació de plantes.
• Jardineria: Sembrar llavors, recollir plantes aromàtiques...
4. Activitats recreatives i físiques per treballar diversos conceptes que
s’hagin tractat durant la visita.

Objectius:
–Transmetre el coneixement sobre l’abella
de la mel i la seva importància per als
ecosistemes i humans com també
comunicar com cada persona pot contribuir
en la seva conservació.
Nivell educatiu: tots, des d’infantil a
formació universitària, educació especial,
tercera edat, clubs d’esplai, etc.
Capacitat: 30 persones (per a grups més
grans, consultar-ho).
Lloc: Centre Interpretatiu de la FVSM
(Campanet).
Durada: dimarts o dijous, de 9,30 a 13 h
(adaptable).
Observacions: abans d’una visita escolar,
un dels professors s’hauria d’adreçar a la
FVSM per preparar la visita.
Contacte per a informació i reserves:
Sophia Bergeler
A/e: educacion@procustodia.org
Telèfon: 616 10 19 47

Organitza:

La Fundació Vida Silvestre Mediterrània a l’aula
Activitat als instituts centres, consistent en una presentació interactiva,
debat i/o un taller pràctic. Les temàtiques que s’ofereixen són:
- Estat de conservació i biologia del voltor negre a Mallorca.
- La importància dels pol·linitzadors i en concret, de l’abella mel·lífera.
- La importància dels hàbitats humits, explicant la situació i biologia de
dues espècies locals, el calàpet i l’espinós.

Objectius:
–Fomentar el coneixement sobre el
patrimoni natural.
– Identificar la FVSM com una entitat viva en
la qual es pot participar activament per
contribuir així a conservar la naturalesa.
–Facilitar eines de compromís per la
col·laboració activa en la resolució de
problemes ambientals.
–Aconseguir una major valoració del paper
dels professionals que es dediquen a la
conservació en totes les seves facetes.
Nivell educatiu: ESO i batxillerat.
Capacitat: 30 persones.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1-2 hores.
Observacions: disponible en català, castellà,
i també anglès i alemany prèvia consulta.
Contacte per a informació i reserves:
Sophia Bergeler
A/e: educacion@procustodia.org
Telèfon: 616 10 19 47

Organitza:

