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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
2017/2018 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 el
programa d’educació ambiental que es desenvolupa està gestionat per el Consell Insular de Menorca.
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 primària
• Els animals del bosc de la finca
d'Alforí de Dalt a Ciutadella
• Joc dels rastres del bosc d’Alforí
de Dalt ( Inici 2018)

3r - 4t primària
• Els animals del bosc de la finca
d'Alforí de Dalt a Ciutadella
• Joc dels rastres del bosc d’Alforí
de Dalt ( Inici 2018)
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Ramaders a la finca d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)
5è-6è primària
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar al Lloc d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)

1r-2n ESO

Batxillerat

• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca d’Alforí de Dalt
• Itinerari escolar al Lloc d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)

• Itinerari escolar al Lloc d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca d'Alforí de Dalt

3r-4t ESO
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca
• Itinerari escolar al Lloc d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)

Escola d’Adults

• Itinerari escolar de l'interior a la
costa de la finca d'Alforí de Dalt
• Itinerari escolar al Lloc d’Alforí de
Dalt ( Inici 2018)

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. Hauran activitats que començaran a partir de 2018; també estarà indicat.
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:
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Els animals del bosc de la finca d'Alforí de Dalt a Ciutadella
Públic: De 1r a 4t d’Educació Primària
Nre. participants: grup aula /classe
Durada: 3 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.

Inici de l’activitat:
A parir de 2018

Joc dels rastres del bosc d’Alforí de Dalt

Públic: De 1r a 4t d’Educació Primària
Nre. participants: Grup aula/ classe
Durada: 3 hores
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar

Objectius
• Descobrir com identificar rastres. Els animals
viuen al bosc encara que no els veiem
• Descobrir la fauna i flora que viu al bosc.
• 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.

Continguts destacats
• L’ecosistema del bosc: fauna i flora.
• La funció i identificació de rastres animals.
• La identificació de les plantes.
• 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 vius.
• Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
• Col·laboració/compartir amb els companys.

Descripció de l’activitat
Aquesta activitat constarà de dos jocs; En un d'ells els
alumnes / as hauran de buscar diferents rastres i senyals
d'animals i relacionar-los amb l'animal a què pertanyen,
descobrint així les seves característiques i curiositats. A la
segona part de l'activitat descobriran la flora d'Alforí de
dalt, a través d'un senzill joc de claus dicotòmiques.

Ramaders del bosc d’Alforí de Dalt

Inici de l’activitat:
A parir de 2018

Públic: De 1r a 4t d’Educació Primària
Nre. participants: Grup aula /classe
Durada: 3 hores
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar

Capacitats i valors
• Treball en equip.
• Coneixement, respecte i estima pels ésser vius.
• Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
• Despertar l’interès per la història i la etnologia.

Objectius
• Descobrir el patrimoni etnològic relacionat amb el
camp i el bosc.
• Descobrir la fauna que viu al bosc.
•
Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn
natural.
• Potenciar la participació i el treball en grup.
• Conèixer els usos passats del bosc.

Descripció de l’activitat
A través de diferents jocs, els/ les alumnes hauran de
representar les funcions que exerceix un ramader amb
el bestiar i descobrir les diferents construccions que
s'utilitzen i utilitzaven per a aquestes tasques (pou,
abeuradors, pons de bens ..)
A més es veurà l'ús i aprofitament del bosc, les seves
característiques i la importància de cuidar i conservar
aquest entorn. Tot el taller es realitzarà dins d'un bosc
d'alzines que trobem a la finca de Alforí de Dalt.

Continguts destacats
• Patrimoni etnològic del camp i del bosc de
Menorca .
• Els usos passats i actuals del bosc.
• Pasturatge i ramaderia.
• L’alzinar de Menorca: característiques, fauna i
flora.

Coneguem la platja de Cala Pilar
Públic: 3r a 6è d’Educació Primària i de 1r a 4t
d’Educació Secundària
Nre. participants: Grup aula/ classe
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 al Lloc de la finca d'Alforí de Dalt
Públic: De 5è a 6è primària, 1r a 4t Secundària,
batxillerat i escola d’adults
Nre. participants:
Durada: 3 - 4 hores Grup aula/ classe
Lloc de trobada: Aparcament públic de Cala Pilar
Objectius
• Descobrir i valorar les tradicions arraigades a un
entorn proper als alumnes ( Menorca )
• Conèixer el patrimoni etnològic, especialment
relacionat amb la vida i treball al camp i al bosc.
• Descobrir els impactes ambientals dels ecosistemes
de bosc.
• Respectar la natura i l’harmonia del lloc
• . Descobrir les activitats humanes relacionades amb
el camp, el bosc i el torrent.

Continguts destacats
• Vida al camp: patrimoni i tradicions.
• Els torrents de Menorca: característiques.
• Impactes ambientals de les activitats humanes.
• Funcionament, funcions, usos passats i actuals del
bosc.
• Patrimoni etnològic del bosc i del camp.

Inici de l’activitat:
A parir de 2018

Capacitats i valors
• Hàbit de l’observació del nostre entorn.
• Reconèixer i valorar la importància del llegat
etnològic en el territori.
• Implicació en la conservació del patrimoni etnològic.
Descripció de l’activitat
Es farà un itinerari circular de 2,1 km on passarem per
diferents entorns agraris i naturals dins de la finca de
Alforí de Dalt. L'inici de l'itinerari començarà a les
cases del Lloc d'Alforí de Dalt, on podrem observar
antigues edificacions del camp, com el casat, estable,
bouer, era agrícola i una antiga cova natural. Veurem
les característiques i funcions de cada un d'ells.
L'itinerari continuarà pel bosc on es podrà observar les
funcions de diferents construccions etnològiques,
aquest cop, relacionades amb l'activitat humana al
bosc (pous, barraques de bestiar, abeuradors, caseta
carboner, sitja). Així mateix treballarem diferents
aspectes relacionats amb l'aigua, fauna i flora del bosc.

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: Grup aula/ classe
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.
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Informació

Per sol·licitar més informació i consultar disponibilitat de dates , 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
https://www.facebook.com/alforidedalt/
Consell Insular de Menorca: 971 35 62 51
653 86 26 84 (Nuria Galarza)
659 01 50 96 (Iván Fernández)

