ACTIVITATS 2022-2023
DE SENSIBILITZACIÓ FORESTAL
MENORCA

Xarxa forestal

Activitats
sensibilització

2022-2023

AQUEST ANY LA SETMANA FORESTAL DE MENORCA ES
DESENVOLUPARÀ DEL 20 al 24 DE FEBRER 2023
El calendari d’activitats s’omplirà per ordre d’arribada de les sol.licituds.
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Executa:
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2022-2023

Teniu a les mans la Guia d’activitats de sensibilització forestal 2022-2023,

Durant aquest curs continuen les nostres activitats forestals i, com cada any, us convidem a fer-nos les vostres
propostes per donar a conèixer els nostres boscos.
Xarxa Forestal pretén fomentar la prevenció d’incendis forestals i sensibilitzar en els valors i la importància dels
boscos. Aquestes iniciatives s’impulsen des del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl i de l’Ibanat, amb el
suport dels agents de medi ambient, afavorint la transmissió de coneixements i experiències sobre els espais forestals
(alzinars, pinars, ullastrars, garrigues,...) i recolzant iniciatives de defensa del patrimoni forestal.
Objectius:
• Donar a conèixer els valors dels espais forestals.
• Millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal.
• Disminuir el nombre d'incendis forestals i reforçar i promoure la cultura
del risc.

Podeu fer la vostra reserva d’activitats al nostre web:
https://xarxaforestal.org/activitats-forestals/
Per més informació podeu
contactar amb:
Organitza

Executa:

xarxaforestal@gmail.com
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Xerrades forestals

Activitats
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2022-2023
Les xerrades 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: Sessió presencial o en línia.
NOU
Durada: 50 minuts.
Observacions: preferentment centres educatius i associacions situats
a comarques forestals.

TEMES FORESTALS

Organitza:

Excuta:

Primària

Secundària
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

i
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Tallers forestals
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Els tallers són activitats de caire 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: Sessió presencial o en línia.
Durada: 50 minuts
Observacions: intentarem sempre que sigui possible fornir al grup
dels materials forestals necessaris per a l'activitat

TALLERS

Organitza:

Executa:

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

x

x

préstec.
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Visites forestals
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NOMÈS DURANT LA SETMANA FORESTAL: es podràn fer visites que permetin un contacte directe
amb els boscos propers a l’entorn del grup que sol·licita l’activitat. També es podrà visitar la finca
pública de s’Arangí.
•
•
•
•

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

VISITES

Jugam al
bosc!

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 terrestres d’extinció d’incendis

x

x

forestals.

Organitza:

Executa:
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Materials en línia
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A la nostra nova pàgina web podeu trobar videos, pòsters, petites guies,llibrets, etc.

ES
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Organitza:

Executa:

S

http://xarxaforestal.org/publicacions/
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SUMA’T
Reforestació
i
A LA PREVENCIÓ
jardins forestals
2022-2023

Activitats
Xarxa

sensibilització
Forestal
2015-2016

Si vius prop del bosc i vols treballar
prevenció posa’t
en plantes
contacteautòctones
amb nosaltres i
Leslareforestacions
amb
junts podem organitzar activitats
formatives relacionades
la de les masses
contribueixen
la creació oamb
millora
prevenció d’incendis forestals en
habitatges
dins
zona forestal
o
forestals
ambque
unaestiguin
presa de
consciència
davant
els
properes.
incendis forestals. També es presenta la possibilitat

de realitzar jardins d’espècies autòctones a zones
Destinataris: entitats o institucions públiques
preocupadeso per
l'afectació
dels incendis forestals sobre
centres
educatius.
habitatges situats a prop o dins zona forestal.

Feis un bon
clot!

•

•
•
•
•
•
Organitza:
Organitza:

Executa:

Objectius: Millorar la relació de les persones amb els boscos i
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals.
També promoure la planta autòctona forestal per a realitzar
xerojardins.
Destinataris: adults i grups de tots els nivells educatius.
Capacitat: dos grups 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.

Executa:
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Xarxes Socials
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Podeu trobar notícies de Xarxa Forestal a les xarxes socials:
Facebook, Instagram, Twitter i Youtube.

Organitza:

Executa:
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Activitats

Dissenyant projectes o
activitats forestals...

sensibilització

Tens alguna idea per fer un projecte forestal?
Si no trobau a aquesta guia cap activitat que encaixi amb els vostres objectius o possibilitats, però
teniu una idea per a desenvolupar dins l'àmbit forestal, o relacionada amb el bosc, la Xarxa Forestal
pot ajudar-vos.

ANIMAU-VOS I
CONTACTAU AMB NOSALTRES!!!
xarxaforestal@gmail.com

Organitza:

Executa:
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COMPROMIS
SOCIAL
Les activitats de la Xarxa Forestal són gratuïtes però ... el grup que
hi participa adquireix el compromís de difusió de les accions
forestals realitzades al seu àmbit local per tal d’ajudar a la tasca de
sensibilització de la població per a la
defensa del patrimoni forestal.

?

COM
Als aparadors de les botigues...

Hi ha moltes possibilitats...

realitzar una campanya publicitària municipal sobre prevenció d’incendis
forestals, participar en programes de ràdio, exposar treballs, dibuixar cartells
per penjar als comerços locals, enviar postals, fer adhesius, utilitzar les xarxes
socials com web, facebook, etc.
Als espais comuns...

Recorda i ajuda
a difondre…

1 de maig a 15 d'octubre
Època de màxim risc d’incendi

Ni 1 foc al bosc!
Dibuixar o escriure postals recordant no fer foc a
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