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Programa d’educació ambiental
Alforí de Dalt
En aquest dossier trobareu totes les activitats d’educació ambiental que s’ofereixen durant el curs
2016-2017 a la finca d’Alforí de Dalt.
Alforí de Dalt és una finca pública que es troba dins el municipi de Ciutadella, a la costa nord, i està
gestionada per l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals. Aquesta institució va atorgar la gestió en
el camp de l’educació ambiental al Consell Insular de Menorca durant l’any 2015 i l’ha renovat per
a l’any 2016.
Les activitats proposades es classifiquen segons el nivell educatiu: educació primària, educació
secundària, batxillerat i escola d’adults. Les activitats que es presenten en aquest dossier són les
següents:
1r-2n ESO
1r-2n primària
• Els animals del bosc de la finca
d'Alforí de Dalt a Ciutadella

3r - 4t primària
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Descobreix el bosc d'Alforí amb
els cinc sentits
• Els animals del bosc de la finca
d'Alforí de Dalt a Ciutadella
5è-6è primària
• Descobreix el bosc d'Alforí amb
els cinc sentits
• Coneguem la platja de Cala Pilar

• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar a la zona cremada
de la finca
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca
• Investigació: metodologia
científica i anàlisi de dades a
l'arenal de la platja

Batxillerat
• Itinerari escolar a la zona cremada
de la finca d'Alforí de Dalt
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca d'Alforí de Dalt
• Investigació a la finca d'Alforí de
Dalt: metodologia científica i
anàlisi de dades a l'arenal de la
platja

3r-4t ESO
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar a la zona cremada
de la finca
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca
• Investigació: metodologia
científica i anàlisi de dades a
l'arenal de la platja

Escola d’Adults
• Itinerari escolar a la zona cremada
de la finca d'Alforí de Dalt
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca d'Alforí de Dalt

Programa d’educació ambiental - Alforí de Dalt
El dossier
A continuació trobareu una fitxa relativa a cada una de les activitats proposades on hi trobareu la
descripció de l’activitat, els objectius, els continguts destacats i les capacitats i valors associades a
cada una d’elles.
A la vegada, a cada fitxa s’indiquen els elements claus destacats de cada activitat que es
simbolitzen a partir d’una imatge. Cada una de les imatges representa un element clau i són els
següents:

Flora

Paisatge

Fauna

Alzina d’Aforí de
Dalt

Medi marí
i platja

Itinerari

Itinerari

Tramuntana

Patrimoni
etnològic
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Regió de
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Programa d’educació ambiental - Alforí de Dalt
Informació

Per sol·licitar més informació, consultar disponibilitat de dates i per apuntar-se a alguna de les
activitats proposades en aquest dossier, us podeu posar en contacte amb el Consell Insular de
Menorca. També podeu trobar més informació sobre el projecte d’educació ambiental i sobre la
finca d’Alforí de Dalt, els seus valors i el seu entorn a la pàgina web:

http://alfori.biosferamenorca.org

Consell Insular de Menorca: 971 35 62 51
639 48 34 61 (Susana Martín)
679 47 87 93 (Eva Marsinyach)

Els animals del bosc de la finca d'Alforí de Dalt a Ciutadella
Públic: De 1r a 4t d’Educació Primària
Nre. participants: 30
Durada: 2 hores
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar

Objectius
• Descobrir la fauna que viu al bosc.
• Entendre les relacions entre els ésser vius:
cadena alimentària (cicle inferior i mitjà de
primària), poblacions, comunitats i ecosistemes
(cicle mitjà de primària).
• Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
• Potenciar la participació i el treball en grup.
• Aprendre a respectar el éssers vius i a no fer
malbé el seu hàbitat.
• Identificar quines accions humanes poden
malmetre als animals i el seu hàbitat.

Continguts destacats
• L’ecosistema del bosc: fauna.
• Cadena alimentària, poblacions, comunitats i
ecosistemes.
• Impactes ambientals que afecten al bosc.
• L’alzinar de Menorca: característiques, fauna i flora.

Capacitats i valors
• Treball en equip.
• Coneixement, respecte i estima pels ésser virus.
• Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.

Descripció de l’activitat
En aquesta activitats, els fillets i filletes s’hauran de
posar a la pell d’un animal del bosc i pensar on
viurien dins l’estructura del bosc, que o a quin altre
animal es menjaria i quins problemes o amenaces
pateixen. Al finalitzar es farà una reflexió sobre el
paper que juguen en l’ecosistema els diferents grups
d’animals i la importància de conservar-los i de
mantenir les estructures tròfiques.

Descobreix el bosc d'Alforí amb els cinc sentits

Públic: De 3r a 6è d’Educació Primària
Nre. participants: 15-20
Durada: 2 hores
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar

Objectius

•
•
•

Descobrir el bosc utilitzant el sentits.
Potenciar l’observació, la sensació i la
percepció com a elements que faciliten el
coneixement
Provocar la interacció i el descobriment d’un
espai desconegut.

Continguts destacats
• Les olors dels elements naturals.
• Els colors de la natura i les seves tonalitats.
• Textures i formes del territori.
• El soroll i el silenci.
• Els fruits del bosc.

Capacitats i valors
• Treball en equip.
• Coneixement, respecte i estima pels ésser virus.
• Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
• Col·laboració/compartir amb els companys.

Descripció de l’activitat
L’activitat de descobrir el bosc amb els sentits ens
ajudarà a conèixer el bosc a través de cinc jocs
emprant els nostres sentits, identificant i analitzant
diferents elements naturals del bosc a partir de
l’olfacte, l'oïda, el tacte, la vista i el gust.

Coneguem la platja de Cala Pilar
Públic: 3r a 6è d’Educació Primària i de 1r a 4t
d’Educació Secundària
Nre. participants: 30
Durada: 3 - 4 hores
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar

Objectius
• Conèixer el medi a partir de l’entorn més proper.
• Reconèixer els sistemes platja-duna com a espais
complexos i fràgils.
• Descobrir mitjançant mètodes indirectes:
petjades, rastres, etc. els animals de la platja i la
mar.
• Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
• Potenciar la participació i el treball en grup.
• Aprendre a respectar el éssers vius i a no fer
malbé el seu hàbitat.
• Identificar quines accions humanes poden
malmetre als animals i el seu hàbitat.
Continguts destacats
• Amenaces sobre el medi marí: contaminació
marina, fondeig embarcacions, mala gestió residus,
etc. i efectes sobre les platges de Menorca.
• Sistema platja-duna
• Relació entre la platja i la mar.
• Fauna marina i costanera.
• Processos de formació de la sorra.

Capacitats i valors
• Treball en equip.
• Coneixement, respecte i estima pels ésser virus.
• Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
• Valoració crítica de l’impacte físic de les activitats
humanes.
• Implicació en la conservació del medi ambient.

Descripció de l’activitat
L’activitat es desenvoluparà a la platja de Cala Pilar on
per grups i a través de diferents exercicis analitzarem
els tipus de residus que ens podem trobar a les platges
de la nostra illa, quina problemàtica presenten i quan
de temps tarden a degradar-se. A la vegada,
aprofitarem l’entorn per conèixer els processos
formadors de l’arena de les platges a través de mostres
d’arena.

Itinerari escolar a la zona cremada de la finca d'Alforí de Dalt
Públic: De 1r a 4t d’Educació Secundària, batxillerat i
escola d’adults
Nre. participants: 25
Durada: 3 - 4 hores (3,2 km - anada i tornada)
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar
Objectius
• Descobrir les principals espècies i valorar la
biodiversitat d’un ecosistema de l’entorn proper als
alumnes (Menorca).
• Respectar la natura i l’harmonia del lloc.
• Fomentar el coneixement i observació de l’entorn i
per tant, la seva valoració i preservació.
• Conèixer les funcions vitals de les plantes i
reconèixer la importància que tenen per a la vida.
• Conèixer les causes que provoquen incendis
forestals: naturals i d’origen antropogènic.
• Entendre les pèrdues ecològiques que provoquen
els incendis forestals.
• Conèixer el procés de regeneració de la natura
després d’un incendi.
• Conèixer la geologia de Menorca.

Continguts destacats
• Geologia de Menorca: eres i materials geològics
presents a la zona.
• Actuacions de recuperació a la zona després de
l’incendi de 2006.
• Història dels incendis forestals de Menorca.
• Protecció dels espais naturals a les Illes Balears.

Capacitats i valors
• Hàbit de l’observació del nostre entorn.
• Pensament crític sobre els impactes negatius que
reben els espais naturals.
• Implicació en la conservació del medi ambient.
Descripció de l’activitat
A l’inici de l’itinerari ens trobarem un alzinar centenari,
on podrem apreciar un exemplar d’alzina catalogat per
Govern Balear, fixat sobre un sistema dunar estabilitzat,
que a mesura que avancem aquest substrat ens deixarà
per presentar-nos materials silícics vermellosos. En el
tram final la ruta ens mostra l’empremta que va deixar
l'incendi forestal de l'any 2006, observant-se restes de
troncs i branques calcinades. Resulta interessant la
regeneració natural de la zona per part de
determinades espècies després de l'incendi.

Itinerari escolar de l'interior a la costa de la finca d'Alforí
de Dalt
Públic: De 1r a 4t d’Educació Secundària, batxillerat i
escola d’adults
Nre. participants: 25
Durada: 3 - 4 hores (2,5 km - anada i tornada)
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar
Objectius
• Conèixer com és i com funciona els sistemes dunars i
la platja de Cala Pilar.
• Conèixer les característiques d ela costa nord de
Menorca.
• Descobrir els hàbitats, flora, fauna i patrimoni
etnològic.
• Descobrir els impactes ambientals dels sistemes
dunars i la platja de Cala Pilar.
• Respectar la natura i l’harmonia del lloc.
• Descobrir les activitats humanes relacionades amb el
camp i el bosc.
• Fomentar el coneixement i observació de l’entorn i
per tant, la seva valoració i preservació.
Continguts destacats
• Platges i sistemes dunars. Definició, origen i
funcionament.
• Hàbitats i comunitats vegetals: alzinar, marina de
xipell i romaní, pinar, vegetació i marina d’arenals,
marines arbustives litorals i vegetació de penyals i
penya-segats costaners.
• Biodiversitat a les Illes Balears: espècies
protegides, endèmiques i de notable raresa
• Efectes de la Tramuntana sobre l’entorn.
• Impactes ambientals de les activitats humanes.

Capacitats i valors
• Hàbit de l’observació del nostre entorn.
• Pensament crític sobre els impactes negatius que
reben els espais naturals.
• Implicació en la conservació del medi ambient.
Descripció de l’activitat
El taller és basa en una sortida guiada on, a través d’un
itinerari establert de 2,5 km, recorrerem diferents
espais naturals. El recorregut sortirà de l’aparcament
públic de Cala Pilar fins a la platja (anada i tornada 5
km). Durant aquest recorregut ens pararem als
diferents entorn naturals que ofereix la finca d’Alforí de
Dalt on es realitzaran explicacions vers als elements
més destacats. Els diferents entorns que ens trobarem
són el bosc d’alzina, el bosc de pi, la marina y el sistema
dunar.

Investigació a la finca d'Alforí de Dalt: metodologia
científica i anàlisi de dades a l'arenal de la platja
Públic: De 1r a 4t d’Educació Secundària i batxillerat
Nre. participants: 20-32
Durada: Fase I: 1 hora; Fase II: 4 hores; Fase III: 1,5 hores
Lloc de trobada: Fase I: Aula del centre educatiu; Fase II:
Aparcament públic de Cala Pilar; Fase III: Aula
d’informàtica del centre educatiu
Objectius
• Aplicació del mètode científic al medi natural,
introducció al llenguatge científic i al plantejament
d’hipòtesis.
• Utilització de tècniques de treball de camp i recollida
de dades.
• Anàlisi de dades i interpretació de resultats.
Relacionar els resultats amb la gestió i les possibles
repercussions a nivell global.
• Valorar el manteniment d’un entorn natural per la
millora de la qualitat de vida i col·laboració en el
manteniment.
• Conèixer els impactes ambientals derivats de
l’activitat humana i les possibles mesures de gestió.
Continguts destacats
• Mètode científic: contrastació d’hipòtesis, recerca
d’informació, treball de camp, interpretació dels
resultats, elaboració de conclusions i comunicació.
• Paràmetres estadístics: mitjanes, freqüències,
mostra...
• Impactes a nivell local i global. Tipus de residus de
les platges i temps de degradació.
• Impactes que afecten el litoral.

Capacitats i valors
• Incentivar l’hàbit de l’observació del nostre entorn
i la recollida de dades.
• Potenciar la participació i l’actitud responsable en
el treball en equip.
• Estimular el pensament crític sobre els impactes
negatius que reben els espais naturals.
• Reconèixer i valorar la importància dels aspectes
històrics, sociològics, econòmics i culturals en
l’estudi sobre el medi ambient i la problemàtica
ambiental.
• Treball de competències en matemàtiques.
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat es base en l’aplicació del mètode
científic en el medi natural per analitzar la tipologia
dels residus presents a les nostres platges. Es divideix
en tres fases (un dia diferent per a cada fase):
Fase I: es realitza una presentació al centre educatiu
de l’activitat a desenvolupar, la metodologia a seguir i
es proposaran les hipòtesis del projecte vers els
residus.
Fase II: treball de camp a la platja de cala Pilar. A
través de transsectes i de quadres de mostreig es
realitzarà la presa de dades in situ a l’arenal de la
platja.
Fase III: primer es passaran les dades de camp en un
full de càlcul i posteriorment s’analitzaran les dades i
finalment es contrastaran les hipòtesis plantejades
durant la primera fase.

