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Resum 

 

Menorca va ser declarada reserva de la biosfera el 1993 pel programa Home i 

Biosfera (MaB) de la UNESCO. La funció d’aquestes zones és la de potenciar 

el desenvolupament sostenible, de manera que esdevenen indrets ideals per 

desenvolupar-hi activitats d’educació ambiental. En aquest context, aquest 

treball ha realitzat una tasca d’investigació del l’oferta externa als centres dels 

recursos educatius a l’illa. S’ha elaborat un llistat i analitzat un total de 117 

activitats procedents de diverses institucions i entitats. Els resultats 

suggereixen un tractament equitatiu dels tres eixos principals del concepte de 

sostenibilitat (ambiental, econòmic i social), i mostren una oferta força 

equilibrada pel que fa a educació fins a 12 anys i de 12 en amunt. No obstant, 

aquest fet es troba totalment desequilibrat pel que fa a les sol·licituds degut a la 

baixa participació dels centres de secundària, especialment en el cas del 

batxillerat. D’altra banda, s’ha detectat una manca de coordinació entre els 

diversos organismes involucrats i es creu que hi ha una manca de comprensió 

de la figura de reserva de la biosfera per part de l’alumnat. Des d’aquest treball, 

es suggereixen noves línies d’actuació que passen per la creació d’una xarxa 

de coordinació per a l’educació ambiental i l’ús de metodologies dinàmiques per 

treballar-la. 

 

Paraules clau: educació ambiental, desenvolupament sostenible, investigació 

educativa, Menorca, reserva de biosfera 
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Abstract 

 

Menorca was declared a biosphere reserve in 1993 by the Man and Biosphere 

(MaB) programme of UNESCO. The purpose of these places is to promote the 

sustainable development. For that reason, they become perfect for developing 

environmental education activities. In this context, this final master project has 

studied the external offer for the island education centers. A total of 117 

activities from a wide range of institutions and organizations was listed and 

analysed. The results suggest an equitable treatment of the three domains of 

sustainability (environmental, economic and social). Furthermore, a balanced 

number of offers were detected for the different age groups (less than 12, and 

more than 12 years old). However, this fact contrasts with the imbalanced 

number of petitions, due to the low participation of the secondary institutes, 

particularly in the case of the 16 to 18 group-ages. Moreover, a lack of 

coordination between the involved organizations was detected, and also that 

students do not know exactly what the concept of biosphere reserve is. This 

study suggests new strategies, like the creation of a coordination net for the 

environmental education or the use of dynamic methodologies to develop these 

activities.  

 

Keywords: biosphere reserve, educational research, environmental education, 

Menorca, sustainable development  
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Introducció i justificació 

 

Menorca, 25 anys de reserva de la biosfera 

 

La UNESCO va declarar l’illa de Menorca com a reserva de la biosfera el 1993 

per l’equilibri aconseguit entre l’ús dels seus recursos i l’activitat econòmica i la 

preservació del paisatge natural, que alberga una biodiversitat important, amb 

nombrosos endemismes (Agència Menorca Reserva de Biosfera 2018). 

Aquesta institució de les Nacions Unides, mitjançant l’establiment d’un 

programa científic intergovernamental anomenat Man and the Biosphere (MaB) 

el 1971, va començar a crear una xarxa de reserves de la biosfera amb 

l’objectiu d’establir una base científica per a la millora de les relacions entre la 

gent i l’entorn on viuen (UNESCO 2017). 

 

El programa MaB pretén així  fomentar el desenvolupament sostenible i 

racional dels recursos de la biosfera per aconseguir-ne la seva conservació i 

millorar la relació global entre les persones i l’ambient on viuen, i així millorar el 

benestar de totes les parts. Actualment, compta amb 669 indrets declarats 

reserva de la biosfera, que involucren 120 països de tot el món (UNESCO 

2017).  

 

A l’Estat Espanyol s’hi troben 48 àrees declarades reserva de la biosfera, 

essent d’aquesta manera l’estat amb més d’aquestes zones de tota Europa i 

Nord-Amèrica (UNESCO 2017). De totes aquestes àrees, a banda de les Illes 

Canàries, Menorca n’és un cas excepcional i d’especial interès pel fet de ser 

una illa de la Mediterrània que, a diferència de la resta de les Balears, ha 

aconseguit mantenir-se més al marge de la pressió turística que tan afectà el 

litoral de la resta d’illes veïnes. 

 

El terme de reserva de la biosfera gira principalment al voltant del concepte de 

desenvolupament sostenible, que inclou els àmbits econòmic, social i 

ambiental. Així, aquest involucra des d’activitats que permetin aprofundir en la 
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el coneixement de la naturalesa fins a aquelles que tractin de l’ús sostenible 

dels recursos naturals per part de la nostra espècie.  

 

Finalment, cal tenir present que el fet que l’illa de Menorca sigui reserva de la 

biosfera és una declaració honorífica, que no incorpora cap obligació legal, més 

enllà de la de tenir algun ens específic que gestioni la reserva. Però que pretén 

ser un reconeixement i un incentiu per mantenir i transmetre uns valors 

ambientals que permetin avançar cap al desenvolupament sostenible. Es tracta 

d’un títol que, en cas de no passar la corresponent auditoria per part de la 

UNESCO cada deu anys, es podria arribar a perdre. 

 

L’educació ambiental, fonamental 

 

Un dels objectius principals del programa MaB, òrgan gestor de les reserves de 

la biosfera, estableix que aquestes zones han d’actuar com a indrets 

d’excel·lència per a l’educació ambiental.  L’illa de Menorca ofereix un reguitzell 

de possibilitats en forma de recursos educatius exteriors als centres per 

treballar tots els conceptes que inclou la definició de desenvolupament 

sostenible. Aquests recursos, sovint en forma d’activitats complementàries, van 

dirigits a tots els nivells educatius, tant des de l’etapa preescolar fins a 

l’educació obligatòria i post-obligatòria. L’oferta prové de múltiples fonts: 

institucions oficials, organismes i entitats sense ànim de lucre.  

 

Mentre que part de l’oferta educativa prové d’institucions que desenvolupen les 

activitats als propis centres educatius, n’hi ha d’altres que disposen 

d’instal·lacions pròpies i equipaments especialitzats en educació ambiental. Les 

primeres instal·lacions a l’Estat van sorgir a finals dels anys setanta, 

concretament l’any 1977 a Catalunya, amb el cas de l’Escola de la Naturalesa 

de Can Lleonart, al Parc Natural del Montseny. Al llarg dels anys han anat 

apareixent més centres d’aquest tipus a tot l’Estat. Mentre que l’indret on n’hi 

ha més és a Catalunya (amb vora 160 centre l’any 1997), a les Balears aquesta 

xifra no arriba als 20 centres (Benayas, Gutiérrez & Hernández 2003). 
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Motivació personal del treball 

 

Malgrat l’oferta educativa existent, existeix el fet palpable que aquests recursos 

no són prou ben aprofitats pels centres educatius, especialment en el cas dels 

centres de secundària, nivell educatiu al qual he realitzat les pràctiques del 

treball final de màster. Això es deu a diversos motius, que s’exposaran a la part 

d’anàlisi qualitativa d’aquest treball. 

 

D’altra banda, existeixen diversos factors personals que m’ha dut a proposar 

aquest tema d’investigació educativa. En primer lloc, el desconeixement que hi 

havia per part meva del concepte de reserva de la biosfera, fet que resulta 

encara més paradoxal si es té en compte que vaig finalitzar el grau de Biologia 

el curs passat, i que soc nascut en un territori on actualment s’hi troben dues 

reserves de la biosfera com ho són el Montseny i les terres de l’Ebre. En segon 

terme, el fet que vaig descobrir aquest concepte ara fa uns mesos quan vaig 

decidir que vindria a fer els estudis de màster a l’illa de Menorca, arran de la 

presència, en múltiples planes web sobre l’illa, del logotip de Menorca, reserva 

de biosfera. Tot i que potser sí que n’havia sentit parlar abans, el terme 

“reserva de la biosfera” seguia sent per a mi un concepte difús, del qual no en 

coneixia totes les seves dimensions. En darrer lloc, es troba el fet vocacional 

d’exercir com a professor de l’especialitat de Biologia i Geologia o bé en altres 

activitats d’educació ambiental, fet que m’ha dut a voler conèixer, com a futur 

docent, quin són els recursos educatius de caire ambiental que es posen a 

disposició dels centres per poder realitzar activitats complementàries. 

 

Finalment, el fet que enguany se celebri el 25è aniversari de la declaració de 

Menorca com a reserva de la biosfera, i la detecció de l’absència de cap estudi 

que analitzi la totalitat dels recursos d’educació ambiental a l’illa de forma 

conjunta, han estat els altres elements que han motivat la ideació d’aquest 

treball.  
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Aquest treball pretén així, ser una eina d’utilitat pública per a totes aquelles 

persones implicades en l’educació ambiental a Menorca; des dels organismes 

que ofereixen recursos educatius fins als mestres i professors de l’illa. Vol 

esdevenir la primera pedra que permeti la posterior construcció de projectes 

educatius ambientals més sòlids i, per damunt de tot, una eina que inciti a la 

reflexió, amb l’objectiu final de millorar l’educació dels alumnes que viuen en 

una illa que és reserva de la biosfera. 
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Objectius del treball 

 

Aquest treball vol ser una eina per comprendre millor les possibilitats que 

ofereix Menorca, com a reserva de la biosfera, pel que fa a l’educació 

ambiental. Concretament, es vol conèixer i analitzar els recursos i activitats 

exteriors als centres educatius de l’illa, per valorar-ne l’oferta i posar de 

manifest el grau d’aprofitament d’aquests per part d’instituts i escoles. Per 

acomplir-ho, s’han establert els següents objectius: 

 

• Cerca de totes aquelles institucions i organismes que ofereixen activitats 

d’educació ambiental als centres educatius i veure com aquests hi poden 

accedir. 

 

• Anàlisi de l’oferta educativa ambiental i de la seva demanda per part dels 

centres. Determinar l’estat dels cinc darrers cursos escolars, en 

nombres, de l’oferta educativa ambiental, avaluant diferències entre 

etapes educatives, tipologia de centre, etc. Tanmateix, fer-ne una anàlisi 

qualitativa a partir d’entrevistes realitzades, dades obtingudes i de la 

pròpia experiència en un centre educatiu.  

 

• Establir propostes de millora de l’educació ambiental a l’illa de Menorca, 

especialment a nivell de l’educació secundària. 
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Estat de la qüestió 

 

Oferta de recursos: institucions i organismes  

 

En matèria d’Educació, d’acord amb l’article 149 de la Constitució, correspon a 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència en serveis 

educatius i activitats complementàries amb relació als centres públics i privats 

sostinguts amb fons públics. Tot i això, les activitats educatives a Menorca 

poden provenir de moltes més institucions. 

 

Si ens fixem amb totes aquelles institucions i organismes que ofereixen 

activitats d’educació ambiental que poden ser sol·licitades pels centres 

educatius de Menorca, en podem distingir tres grans nivells:  

 

1. En primer lloc, trobem el marc estatal. Així, el Govern d’Espanya, des del 

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, presenta un 

programa educatiu elaborat pel Centre Nacional d’Educació Ambiental 

(CENEAM). Cal d’estacar que les activitats ofertes per aquesta institució 

tenen totes lloc fora del territori insular. 

 

2. En segon terme, ens situem a nivell de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. L’educació ambiental a nivell de l’arxipèlag es fomenta 

simultàniament des de dues de les conselleries del Govern de les Illes 

Balears (GOIB). D’una banda, des de la Conselleria d’Educació i 

Universitat, de la qual en depenen els Camps d’Aprenentatge de les Illes 

Balears (que disposa de dos camps a Menorca, es Pinaret i el Far de 

Cavalleria) i la promoció de projectes mediambientals als centres 

educatius. D’altra banda, trobem la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca, que ofereix activitats a partir de la Xarxa de Parcs 

Naturals de l’IBANAT (Institut Balear de la Natura), en què a Menorca té 

representació amb el Parc Natural de s’Albufera des Grau. Alhora, 

aquesta conselleria també organitza directament activitats des de la 
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Xarxa Forestal de les Illes Balears, el Servei de Millora Agrària i 

Pesquera (SEMILLA) o bé des de la contractació d’empreses privades 

(com “gram gestió ambiental”). 

 
3. En darrer terme, a nivell insular, l’educació ambiental es presenta en 

forma de programes educatius provinents de les institucions i entitats de 

l’illa: el Consell Insular de Menorca, els Ajuntaments i altres entitats com 

ONGs (en què cal destacar-ne el GOB Menorca). 

 
Així, des de la Conselleria de Cultura i Educació del Consell Insular de 

Menorca (CIMe) es creà l’any 2000 el programa de Salut Jove i Cultura. 

En la part de medi ambient d’aquest programa, però, hi té una gran 

participació l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (AMRB), que depèn 

de la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. L’AMRB és 

l’ens públic creat pel CIMe, amb subvencions del GOIB i del Ministeri de 

Medi Ambient de l’Estat espanyol, que s’encarrega de gestionar la 

reserva de la biosfera, tal i com estableix el programa MaB de la 

UNESCO. 
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Figura 1. Institucions i organismes involucrats amb l’oferta d’activitats d’educació ambiental a Menorca. 
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Principals programes d’educació ambiental 

 

Cadascuna d’aquestes institucions i entitats presenta la seva oferta en 

educació ambiental, mitjançant la creació de programes educatius. A 

continuació es presenten els programes i l’oferta educativa de les diverses 

entitats agrupats per les administracions que hi tenen competència directa.  

 

Govern d’Espanya 

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

 

Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM) 

Descripció El CENEAM és un centre en educació ambiental que, des de l’any 1987, 

desenvolupa programes i activitats d’educació ambiental per promoure la 

responsabilitat ciutadana envers el medi ambient. Aquest pertany a 

l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient. Presenten el programa educatiu “CENEAM con 

la Escuela”, que mitjançant quatre activitats que tenen lloc a diferents indrets 

de la península es vol tractar el tema de l’ús racional dels recursos. 

Destinataris Tots els nivells educatius i públic general. 

Responsables Diversos educadors ambientals. 

Pàgina web http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-

ambiental/ceneam-con-la-escuela-/default.aspx 

Plana web inclosa dins de la del Ministeri del qual en forma part. Hi figura 

una breu descripció de les activitats, complementada amb una guia didàctica 

per a cada una d’elles, que inclou la memòria de fa dos anys amb les 

avaluacions del taller i el nombre de centres que hi ha accedit.  

Inscripció Segons l’entitat, les sol·licituds rebudes abans del 30 de juny tindran 

preferència. Cal omplir una fitxa d’inscripció que es troba adjunta al web i 

s’ha d’enviar a l’adreça del CENEAM a Segòvia. A partir del mes de 

setembre es comunica per escrit als centres que han estat escollits. 

Avaluació No figura al web, però es recull en la memòria de cursos anteriors. 

Cost Gratuït. Al web hi consta que el CENEAM proporcionarà allotjament de 

forma gratuïta quan sigui necessari omplint una sol·licitud adjunta. 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ceneam-con-la-escuela-/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ceneam-con-la-escuela-/default.aspx
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Govern de les Illes Balears (GOIB) 

 

Centre d’Interpretació del Parc Natural de s’Albufera des Grau 

Descripció El centre d’interpretació i recepció del Parc Natural, oficialment anomenat 

Rodríguez Femenias, ofereix el seu programa educatiu des del 2001. 

El Parc Natural de s’Albufera des Grau va ser declarat el 4 de maig del 

1995. El 2003 se’n van ampliar els límits. Gairebé tota la zona està inclosa 

dins una Àrea natural d’especial interès (ANEI) i forma part de la Xarxa 

Natura 2000 de la UE. És un indret d’especial interès pel fet de ser la zona 

nucli de la reserva de la biosfera de Menorca. 

Destinataris Activitats per a tots els nivells educatius, principalment per a primària i 

secundària. També per al públic general. 

Responsables Julia Álvarez i Begoña Rodríguez, tècniques en educació ambiental del Parc. 

Pàgina web No disposen de pàgina web pròpia. Cal cercar enllaços dins del web del 

GOIB, de forma poc intuïtiva, fins arribar a trobar l’oferta educativa i els fulls 

d’inscripció dins la Conselleria de Medi Ambient. 

Inscripció Aquesta acaba quan s’ha omplert l’agenda del Parc, normalment cap a 

l’octubre. Cal omplir el full d’inscripció facilitat al web i enviar-lo al correu 

electrònic del Parc. 

Avaluació No disponible. 

Cost Gratuït. No inclou el transport. 

 

Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears 

Descripció Els Camps d’Aprenentatge són un servei educatiu que ofereix la possibilitat 

de treballar objectius i continguts del currículum relacionats amb l’educació 

ambiental en un entorn natural singular. A l’arxipèlag es troben un total de 8 

camps, el primer dels quals va iniciar la seva activitat l’any 1984 a Mallorca. 

A Menorca s’hi troben dos camps: Es Pinaret (1991) a Ciutadella i el Far de 

Cavalleria as Migjorn Gran. El primer, ocupa un antic lloc menorquí, de 

manera que moltes de les seves activitats tenen relació amb el coneixement 

del lloc (disposen de gran varietat d’animals de granja i d’un hort) o bé es 

desenvolupen al pinar que envolta la casa. El segon, en canvi, disposa 

d’unes instal·lacions més precàries, que ocupen l’ala esquerra del far; en 

què, tot i constar d’una aula per a activitats, la major part d’aquestes tenen 

lloc a diversos paratges de l’illa. Mentre que as Pinaret s’hi poden fer 

estades de més d’una nit i faciliten un servei de càtering, al Far les estades 

són d’un dia i no disposen de servei de menjador. 
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Destinataris Alumnes de tots els nivells. 

Responsables As Pinaret actualment es compta amb dos mestres de primària (Bep Gornés 

i Anna Arnaiz), i al Far de Cavalleria amb un professor (Carlos Beguiristain). 

Pàgina web http://campsdaprenentatgeib.org/web/ 

Pàgina web que inclou tots els Camps d’Aprenentatge. Breu descripció de 

les activitats, formulari d’avaluació. 

Inscripció Generalment se solen fer la primera 15a de setembre. 

Avaluació Des del web es pot respondre un formulari d’avaluació tipus Google 

Formularis. 

Cost Activitats i pernocta gratuïtes. No inclouen ni els àpats ni el transport. 

 

Xarxa Forestal de les Illes Balears 

Descripció La Xarxa Forestal depèn del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del 

Departament de Medi Ambient del GOIB. Promou activitats per 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. 

Les activitats d’enguany a Menorca han tingut lloc entre els dies 5-9 de 

març. 

Destinataris Alumnes de primària, secundària i persones adultes. 

Responsables Agents del medi ambient. 

Pàgina web http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/presentacio-19160/ 

Apartat dins del web del Servei de Gestió Forestal i Protecció de Sòl del 

GOIB. Presentació del projecte, de les activitats i full de sol·licitud dels 

centres via Google Formularis. 

Inscripció No s’especifica. 

Avaluació Enquesta de la campanya via Google Formularis al web. 

Cost Gratuït. 

 

SEMILLA 

Descripció SEMILLA és l’acrònim de Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Es tracta 

d’una entitat pública empresarial adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca del GOIB. Des del 2004 desenvolupa activitats escolars 

destinades a apropar el sector primari de les Illes Balears als alumnes de 

primària. Mitjançant aquestes, es pretén promocionar els aliments de les 

Illes, divulgar-ne la qualitat i augmentar-ne l’acceptació al mercat, per tal 

d’oferir als alumnes una visió positiva de les activitats agropecuàries 

http://campsdaprenentatgeib.org/web/
http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/presentacio-19160/
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insulars. També organitzen un concurs d’aliments tradicionals destinat a 

alumnes de 1r de batxillerat. 

Destinataris Alumnes de 3r a 6è de primària i concurs per a 1r de batxillerat. 

Responsables No s’especifica. 

Pàgina web No disposen de pàgina web pròpia. Cal cercar-ho des de la Conselleria de 

Medi Ambient del GOIB. Un cop allà cal anar a “promoció” i ·”activitats per a 

les escoles”, on hi ha més aviat escassa informació. També ofereixen 

algunes unitats didàctiques per al professorat, com el cas d’una titulada “El 

formatge Mahón-Menorca”. Les activitats apareixen més ben explicades al 

web del Servei d’Educació Ambiental.  

Inscripció No s’especifica el període. Es poden fer via correu electrònic o per trucada. 

Avaluació No disponible. 

Cost Gratuïtes. 

 

Consell Insular de Menorca (CIMe) 

 

El CIMe ofereix la seva oferta en educació ambiental a través del programa de 

Salut Jove i Cultura. Aquest l’organitza la Conselleria de Cultura i Educació, 

però la Conselleria de Medi Ambient en dissenya part de les activitats. En 

concret, cal destacar-ne les que es duen a terme a Alforí de Dalt, que és una 

finca de caràcter públic, amb una extensió de 271,5 ha, situada al nord del 

terme municipal de Ciutadella. Aquesta finca es troba en una zona que 

posseeix gran diversitat de flora i hàbitats, és per això que es va designar com 

a àrea natural d’especial interès (ANEI). A més, la regió marina adjacent forma 

part de la reserva marina del nord, i pertany a la Xarxa Natura 2000. Des de 

l’any 2015 és parcialment gestionada per l’Agència Menorca Reserva de 

Biosfera del CIMe, en ser cedida per l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals, 

que n’és el propietari. 

 

Programa Salut Jove i Cultura 

Descripció Des de la Conselleria de Cultura i Educació del CIMe es va crear l’any 2000 

el programa Salut Jove, anomenat Salut Jove i Cultura des del 2011 com a 

conseqüència de la fusió amb el programa Illa-Escola. Aquest programa 

posa a disposició dels centres escolars una oferta molt àmplia i variada de 
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tallers educatius, amb l’objectiu principal de complementar l’educació 

connectant les institucions amb el context social, fet que aconsegueix 

perquè reuneix l’oferta de tallers i programes educatius de les principals 

institucions i entitats de l’illa (Salut Jove 2017).  

En la seva 18a edició inclou 113 tallers repartits en tres blocs: persona i 

societat, medi ambient i economia, arts i cultura. 

Destinataris Grups classe de tots els nivells, AMPA i professorat de totes les etapes 

educatives. 

Responsables Solen ser professionals que treballen en els diversos temes a l’Administració 

pública i a les entitats insulars sense afany de lucre, i participen de forma 

voluntària i sense remuneració en la realització dels tallers. 

Pàgina web salutjove.cime.es 

Web molt complert que informa sobre el funcionament del programa, de la 

informació detallada de cada taller i disposa d’una àrea privada des d’on els 

centres i els responsables dels tallers accedeixen a les sol·licituds i 

avaluacions. 

Inscripció Enviament de sol·licituds de l’1 al 30 de setembre, però amb possibilitats 

d’ampliació. Durant l’octubre es concerten les dates d’aplicació. 

Avaluació És feta pel professorat i alumnat del grup, així com també pel responsable. 

Cost Activitats gratuïtes.  

Subvenció del 50% del desplaçament en autocar en els tallers oferts pel 

Departament de Cultura, Patrimoni i Educació i el Departament de Turisme 

del CIM. 

 

Ajuntaments 

 

Els ajuntaments són la institució més pròxima al ciutadà. Des de les regidories 

d’educació de les dues ciutats principals de l’illa s’ofereixen programes 

educatius per als centres. Els ajuntaments de la resta de pobles de l’illa 

presenten programes educatius més modestos; els motius en poden ser uns 

pressupostos més baixos i el fet que és a les ciutats on es concentren la major 

part de centres escolars, principalment els de secundària. 

 

Cal destacar també el paper dels ajuntaments en l’establiment de convenis de 

col·laboració amb entitats que tracten l’educació ambiental. N’és el cas dels 
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ajuntaments des Mercadal i de Ciutadella que estableixen convenis amb els 

dos Camps d’Aprenentatge que hi ha a l’illa. 

 

Ajuntaments de Menorca 

Descripció Els ajuntaments de l’illa ofereixen activitats de medi ambient dins de 

programes educatius dissenyats per donar suport als centres escolars. En 

concret, l’Ajuntament de Maó ofereix el programa “Amb bona lletra”, que va 

entrar en funcionament fa més d’una dècada. Aquest ofereix activitats 

d’àmbits molt diversos. D’altra banda, l’Ajuntament de Ciutadella presenta un 

programa anomenat “Obrint portes”. 

Destinataris Centres educatius des d’infantil a batxillerats i cicles formatius. També a 

l’Escola de Persones Adultes. 

Responsables Varietat de persones i entitats com el GOB. 

Pàgina web • “Amb bona lletra”: web molt complert. Els centres i les entitats 

disposen d’una clau d’accés. 

http://ambbonalletra.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=1291 

• “Obrint portes”: web molt complert. Centres i entitats disposen de 

clau d’accés. 

http://www.obrintportes.org/gescursos/tallers.aspx   

Inscripció Entre l’1 i el 15 d’octubre en el cas de Maó i del 18 al 30 de setembre a 

Ciutadella. En ambdós casos es fan mitjançant l’accés al web. 

Avaluació El professorat avalua les activitats amb un document que es troba al web. 

Opcionalment, també poden avaluar el programa. 

Cost Gratuït. 

 

ONGs 

 

Les Organitzacions No Governamentals tenen un important paper en la 

promoció de l’educació ambiental a nivell ciutadà. Entre aquestes, n’hi ha més 

d’una que participi en les activitats d’educació ambiental que s’ofereixen per als 

centres, però per la seva trajectòria i pel nombre de tallers que ofereixen, el 

GOB Menorca és una de les entitats amb més pes a l’illa. 

 

 

 

http://ambbonalletra.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=1291
http://www.obrintportes.org/gescursos/tallers.aspx
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GOB Menorca 

Descripció El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) de Menorca 

és una associació ecologista sense ànim de lucre que treballa a les Illes des 

de l’any 1973. Amb més de 1300 socis, la secció de Menorca es va crear 

l’any 1977. Els seus objectiu bàsic coincideix de ple amb el que hauria de 

ser una reserva de la biosfera: un indret on les activitats humanes siguin 

compatibles amb els valors ambientals, fet que s’aconsegueix amb 

l’assoliment d’una economia sostenible. 

L’any 1993, coincidint amb la declaració de Menorca com a reserva de la 

biosfera, el GOB posà en marxa el Servei d’Educació Ambiental, que des 

d’ençà ja ha realitzat vora 5000 activitats amb més 121000 alumnes. 

Destinataris Activitats per a tots els públics. De cara a les escoles, ofereixen activitats per 

a tots els nivells educatius. En destaca l’oferta destinada a educació infantil 

en ser aquesta força escassa al conjunt de l’illa. 

Responsables Personal del Servei d’Educació Ambiental i voluntariat. 

Pàgina web www.gobmenorca.com 

Web de format senzill, però amb una barra superior que estructura de forma 

molt clara els diversos apartats. Des d’allà es pot accedir a l’oferta educativa 

i veure una breu descripció de les activitats, que s’expliquen amb més detall 

en un llibret en format digital. 

Inscripció Durant tot el mes de setembre i octubre. No obstant, no queda estrictament 

tancat el període d’inscripcions. 

Avaluació Els docents responsables de cada grup omplen una fitxa d’avaluació que 

se’ls envia (també es pot consultar al web).  

Cost Hi ha activitats gratuïtes dins el programa educatiu de Sa Nostra (Fundació 

Caixa de Balears) i d’altres amb un preu que oscil·la entre els 73 i els 150€, 

amb la possibilitat d’aconseguir una subvenció si es realitzen dins dels 

programes educatius dels ajuntaments de l’illa. 

 

 

Anàlisi de les activitats d’educació ambiental 

 

Per conèixer el conjunt d’activitats d’educació ambiental que es poden trobar a 

l’illa de Menorca, s’ha fet una extensa recerca a les diferents pàgines web de 

les quals disposen els diferents organismes. Alhora, s’han establert entrevistes 

http://www.gobmenorca.com/
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amb els responsables dels programes d’educació ambiental de les principals 

entitats i institucions.  

 

Aquest treball “de camp” ha permès entendre millor el funcionament d’aquests 

organismes i del seus programes educatius, a més d’haver pogut observar 

algunes de les activitats que duen a terme. D’altra banda, ha estat molt útil per 

conèixer l’opinió personal de les diferents persones entrevistades pel que fa a 

coordinació entre organismes, entitats i institucions; també pel que fa a la 

disponibilitat de recursos d’aquestes i, finalment, per comprendre la seva opinió 

al voltant del concepte de Reserva de la Biosfera i l’educació ambiental. 

 

Concretament, em vaig poder reunir amb els educadors dels dos camps 

d’aprenentatge de l’illa (Far de Cavalleria i Es Pinaret), amb una de les 

tècniques d’educació ambiental del Parc Natural de s’Albufera des Grau, la 

tècnica i encarregada de coordinar les activitats ambientals del programa de 

Salut Jove i Cultura del CIMe i la responsable del Servei d’Educació ambiental i 

Voluntariat del GOB Menorca. Per qüestions de temps i degut a les nombroses 

entitats que ofereixen recursos d’aquest caire, no ha estat possible reunir-se 

amb totes les persones implicades. 

 

Arran de les reunions establertes i de la cerca de totes les activitats que ens 

permeten de treballar els recursos ambientals que ofereix Menorca, s’ha 

elaborat un llistat força complert de les activitats d’educació ambiental. A 

aquest se li ha inclòs informació referent a la relació amb els nivells educatius 

per als quals estan pensades, temes generals que tracten i metodologia 

general que s’empra en el seu desenvolupament (Taula 1). 

 

Pel que fa als nivells educatius, aquests s’han dividit en les següents 

categories: infantil, primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i altres 

(que inclou principalment cicles formatius). No s’han fet distincions entre cursos 

dins de cada etapa, però cal tenir present que moltes de les activitats només 

van destinades a uns nivells concrets de cada etapa educativa.  
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D’altra banda, la temàtica i el tipus d’activitat s’han establert segons propi criteri 

a partir de la lectura de l’explicació de cada activitat, els continguts que tracta i 

la metodologia que s’empra. Així, pel que fa als temes, s’han establert: 

• Coneixement del medi (CM): inclou totes aquelles activitats que tracten 

l’estudi de la natura, tant des d’un punt de vista de la biodiversitat o a 

nivell de paisatge (ecosistemes, geologia). 

• Relació home-natura (HN): activitats que tracten de l’aprofitament dels 

recursos naturals per part de l’ésser humà, de les metodologies 

tradicionals d’explotació dels recursos o de l’exploració de l’entorn des 

d’un punt de vista més social o antròpic. 

• Sostenibilitat (SOST): activitats sobre l’impacte de l’ésser humà en la 

natura i sobre desenvolupament sostenible. 

• Menorca Reserva de Biosfera (MRB): activitats que tracten de forma 

molt específica el concepte de Reserva de la Biosfera o bé que tenen un 

conjunt d’objectius que engloben de forma força clara el que es pot 

desprendre de la definició d’aquest concepte. 

 

Finalment, pel que fa a la tipologia d’activitats, aquestes s’han classificat de la 

següent manera: 

• Xerrada (X): inclou presentacions, sovint emprant la projecció de 

diapositives; també s’han inclòs dins d’aquesta categoria els conta-

contes, com a activitats en què la persona que s’encarrega del taller 

explica i els alumnes escolten. 

• Sortida (S): activitats que es desenvolupen fora dels centres i de les 

aules educatives, tant sigui al medi natural com en un museu. 

• Activitat dinàmica (AD): aquesta categoria inclou totes les activitats en 

què els alumnes participen activament, tant sigui mitjançant jocs, 

l’experimentació com a eina educativa o formes de treball cooperatiu. 
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Taula 1. Oferta del conjunt d’activitats d’educació ambiental a l’illa de Menorca, destinades als centres educatius. Per a cada activitat es mostren els 

nivells als quals van destinades, la temàtica i el tipus d’activitat (veure llegenda). Alhora, es recull quin és la institució o entitat que les organitza. 

Nom activitat 

Nivells     
    

EI       PRI ESO BTX ALT Temàtica Tipus 
    

1 Recuperació de la memòria sobre els usos tradicionals del bosc           HN AD X
A

R
X

A
 F

O
R

E
S

T
A

L
 

G
O

IB
 

2 Identificació de les principals plantes forestals           CM S 

3 La reproducció de les plantes forestals           CM AD 

4 Bolletes d'argila amb llavors forestals           CM AD 

5 Secrets que amaguen els troncs           CM; HN X; AD 

6 Conte: Sorpresa, el bosc ve a l'escola!           CM AD 

7 Construcció d'un mapa forest-ambiental.           HN; SOST AD 

8 La feina dels Agents de Medi Ambient           CM; SOST X 

  

9 Na Branqueta           CM; SOST X 

  

10 Les gotetes d'aigua           CM X 

  

11 Taller i concurs de piles           SOST AD 

  

12 L'oca de les llavors           CM; HN AD 

  

13 Alimenta't sostenible           SOST X; AD 

  

14 El concurs de l'aigua           SOST AD 

  

15 Energititza't           SOST AD 

  

16 El twister de la mobilitat           SOST AD 

  

17 Aplica les 3R!           SOST AD 

  

18 Compra amb seny           SOST AD 

  

19 ECOmemory de la biodiversitat           CM AD 

  

20 El bingo de les espècies           SOST AD 

  

21 D'on prové l'aigua           SOST X; AD 

  

22 El passaparaula de la mobilitat           SOST AD 

  

23 Estima la teva illa           SOST AD 
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24 L'ECOpassaparaula           SOST AD 

  

25 Joc de rols           CM AD 

  
26 ECOsistema!           SOST AD 

  
27 El compostatge           SOST AD 

  

28 Posi...què?           CM; SOST AD 

  

29 De la mar a la taula           HN X 

  

30 Les varietats locals           HN AD 

  

31 Conèixer els productors           HN AD 

  

32 El gust dels aliments de les Balears           HN AD 

  

33 IV Concurs "Aliments tradicionals de les Illes Balears"           HN AD 

  

34 Qui viu a s'albufera?           CM S 

P
A

R
C

 N
A

T
U

R
A

L
 

35 Els exploradors de la natura           CM S 

36 La mar           CM; SOST S 

37 Taller aromes           HN AD 

38 S'Albufera des Grau           CM S 

39 Sitja de carbó           HN AD 

40 Les aus de les zones humides           CM S 

41 Posidònia, platges i illots. Sortida en caiac.           MRB S 

42 S'Albufera, gestió de l'aigua           CM; MRB X; S 

43 Visita general           CM S 

44 Els animals del lloc           CM; HN S 

C
A

M
P

S
 

A
P

R
E

N
E

N
T

A
T

G
E

 

45 El bosc i jo           CM; HN; SOST S 

46 Es Pinaret           HN S 

47 L'hort           HN; SOST S; AD 

48 Joc de descoberta de Ciutadella           HN S; AD 

49 Una jornada de feina al CA es Pinaret           HN; SOST S; AD 

50 Menorca           CM; HN S 
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51 Reconeixement de plantes           CM S; AD 

52 Santandria-Es Castellar           CM; HN S 

53 Taller de roques de Menorca           CM AD 

54 Itinerari pedagògic: Cala Mitjana           CM; HN; SOST S; AD 

55 El far de Cavalleria i el seu entorn           CM; HN S; AD 

56 L'alzinar. Sa penya de s'Indi           CM S 

57 Orientació           CM S; AD 

58 Geologia de Menorca           CM X; AD 

59 Dinàmica de les platges           CM S 

60 Itinerari pedagògic: platja de Cavalleria           CM; SOST; MRB S 

61 El camí de Cavalls           CM; SOST S 

62 Interpretació del paisatge           CM; HN S 

63 Reconeixement de plantes           CM S; AD 

64 Pintam Menorca biosfera: animals de Menorca           CM X; AD 

S
a
lu

t J
o
v
e
 i C

u
ltu

ra
 

C
IM

E
 

65 Joc dels rastres del bosc d'Alforí de Dalt           CM S; AD 

66 Els animals del bosc del lloc d'Alforí de dalt           CM; SOST S; AD 

67 Coneguem la platja del Pilar al lloc d'Alforí de Dalt           CM; SOST S; AD 

68 Ramaders del bosc d'Alforí de Dalt           HN AD 

69 Itinerari escolar al lloc d'Alforí de Dalt           CM; HN S 

70 Itinerari escolar de l'interior de la costa del lloc d'Alforí de Dalt           CM S 

71 Espècies invasores i exòtiques           CM; SOST X 

72 La vida en una bassa temporal           CM; SOST S 

73 Coneix la reserva de biosfera           MRB X 

74 Descobrim la diversitat florística de Menorca           CM; HN S 

75 La nostra biodiversitat, fauna i flora de la reserva de biosfera de Menorca           MRB X 

76 Per què el futur necessita el bosc?           HN; SOST X 

77 Descobreix la geologia de la reserva de biosfera de Menorca           CM S 
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78 Desenvolupament d'aplicacions cartogràfiques web i mòbils           CM AD 

79 Curs bàsic d'introducció a l'IDE Menorca: la informació cartogràfica de Menorca           CM; SOST AD 

80 Descobreix la teva deixalleria           SOST S 

81 Menys és més: prevenció de residus           SOST AD 

82 De la cuina al camp. Compost           SOST AD 

83 Allarga la vida dels objectes           SOST S 

84 Educació ambiental al barranc d'Algendar           HN; MRB S 

85 Fabricant Menorca. L'artesania ahir, avui i demà           HN S; AD 

86 Les energies renovables a Menorca           SOST X 

87 Producció d'agricultura ecològica, visita al lloc d'Algendaret Vell           HN; SOST S 

88 Producció d'agricultura ecològica, visita a la finca de Sant Domingo           HN; SOST S 

89 Producció de planters d'hort i flors ecològiques           HN; SOST S 

90 Coneix els bolets de Menorca           CM X; AD 

91 Visita a un lloc de Menorca: feim de pagesos per un dia           HN S 

92 Coneguem el nostre entorn           CM S G
O

B
 

A
J
U

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

A
Ó

 

93 Per no perdre l'energia           SOST X 

94 Anam d'excursió           CM S 

95 Conèixer per conservar, conservar per conèixer           CM X 

  

96 Les plantes de Menorca           CM S 

G
O

B
 

97 Les aus           CM X 

  

98 Caixes niu           CM AD 

  

99 Els vertebrats           CM X 

  

100 Coneix els bolets de Menorca           CM X; AD 

  

101 L'aigua és vida; què en saps?           SOST AD 

G
O

B
 

102 Un viatge a través de la llana: "telers"           HN AD 
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103 El repte de l'aigua a Menorca           SOST X 

G
O

B
 

A
J
. D

E
 C

IU
T

A
D

E
L
L

A
 

104 Els invertebrats           CM X 

  
105 En taques, un calàpet           CM AD 

G
O

B
 

106 Món minúscul - Quadern de natura           CM AD 

  

107 El bosc encantat - Llenya i llana           HN AD 

  

108 Cavallets ecològics           SOST AD 

  

109 Aigua 1 i 2           SOST X 

  

110 Ciutadella neta           SOST AD 

  

111 Coneixent el medi i descobrint la vida de La Vall           CM S 

  

112 Visita planta fotovoltaica de Son Salomó           SOST S 

  

113 Na Mordala, un cranc           CM X 

G
O

B
 

  

114 Animalets           CM X 

  

115 L'hospital d'animals           CM S 

  

116 Visitam un lloc           HN S 

  

117 Les plantes endèmiques de Menorca           CM X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMÀTICA 
CM: CONEIXEMENT DEL MEDI 
HN: RELACIÓ HOME-NATURA; SOCIETAT 
SOST: SOSTENIBILITAT 
MRB: MENORCA RESERVA BIOSFERA 
 
 

ORGANISME 
PN: PARC NATURAL 
CA: CAMP APRENENTATGE 
CIME: CONSELL INSULAR MENORCA 
GOB: GRUP ORNITOLOGIA BALEAR 
AJU: AJUNTAMENT 

 

NIVELLS 
EI: EDUCACIÓ INFANTIL 
PRI: PRIMÀRIA 
ESO: SECUNDÀRIA 
BTX: BATXILLERAT 
ALT: ALTRES (FPB, CF) I GRUPS ESPECIALS 
(NEE, FORA ILLA, ETC.) 
 
TIPUS ACTIVITAT 
X: XERRADA 
S: SORTIDA 
AD: ACTIVITAT DINÀMICA 

 

 

LLEGENDA 



Menorca, reserva de la biosfera   Marc Arimany i Coll 
 

28 

 

Anàlisi quantitativa: oferta i demanda 
 

A banda de l’anàlisi dels temes que es toquen en el conjunt d’activitats de l’illa i 

les metodologies emprades, s’ha volgut estudiar quines són les proporcions 

d’alumnes per edats als quals van destinats aquests recursos, i també s’ha 

intentat estudiar les proporcions del tipus de centre (públic i concertat) que hi 

accedeixen. A més, s’ha pretès fer un estudi de l’evolució d’aquestes dades 

durant els darrers cinc cursos escolars.  

 

Per fer-ho, s’han demanat les memòries d’educació ambiental als organismes 

amb els quals em vaig reunir, a fi d’obtenir una representació de bona part de 

les institucions i entitats de l’illa. Una de les principals limitacions de l’estudi és 

l’heterogeneïtat de la procedència de les dades i la manca de part de la 

informació. Tot plegat, fa que els resultats obtinguts perdin part de la robustesa 

i que, per tant, l’estudi sigui una aproximació als valors finals. 

 

Així, en demanar la memòria dels darrers cinc cursos, he obtingut part de les 

dades en format de taules de bases de dades, però també en memòries en 

format pdf o editor de textos. Alhora, no tots els organismes disposaven de 

dades referents al nombre d’alumnes que han participat en els tallers o de la 

tipologia de centres educatius. En el cas del Parc Natural, ha estat necessari la 

reconversió de les bases de dades, ja que aquestes es trobaven agrupades per 

anys naturals i no pas per cursos escolars. En el cas del CIMe, part dels valors 

provenen de tot el conjunt de les activitats ofertes dins del programa de Salut 

Jove i Cultura, essent només disponible per a les activitats d’educació 

ambiental el nombre d’alumnes participants dels darrers cursos. Finalment, 

mentre que en alguns dels casos les dades fan referència al nombre d’alumnes 

que han pres part en les activitats, n’hi ha que s’han calculat a partir del nombre 

de grups-classe participants; fet que s’ha intentat corregir a partir de l’expressió 

de les dades en percentatges. 
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• L’oferta externa als centres: tipologia d’activitats i nivells als quals 

van destinades 

 

A partir de l’anàlisi de la Taula 1, podem determinar que, pel que fa a l’oferta 

del conjunt de les 117 activitats d’educació ambiental analitzades, vora el 

60% va destinada a alumnes de més de 12 anys d’edat; fet que inclou 

l’educació secundària obligatòria i la post-obligatòria (batxillerat, cicles 

formatius, etc.). La resta d’activitats va destinada a l’educació infantil i primària 

(Figura 2). 

 

D’aquesta oferta en destaquen el baix nombre d’activitats per als alumnes 

d’educació infantil (9%), seguida del batxillerat, que s’endú un 14% de l’oferta. 

Els nivells educatius amb més disponibilitat de recursos de medi ambient a l’illa 

de Menorca són els d’educació primària. 

  

 

Figura 2. Oferta educativa ambiental per nivells a l’illa de Menorca. Dades obtingudes a partir 

de l’anàlisi de la Taula 1 d’aquest treball. 

 

Pel que fa a la temàtica de les activitats (Figura 3), aquesta reflecteix els tres 

àmbits del desenvolupament sostenible (econòmic, social i ambiental). Mentre 

que la temàtica més tractada és la de coneixement del medi natural (38%), 
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trobem poques activitats que tractin de forma específica el concepte de 

Reserva de la Biosfera (5%).  

 

Figura 3. Temàtica de les activitats d’educació ambiental ofertes als centres del conjunt de l’illa 

de Menorca. Elaborat a partir del recompte dels continguts que es tracten al conjunt de les 117 

activitats analitzades en aquest treball. 

  

Finalment, pel que fa a la temàtica i la metodologia emprada en les activitats 

segons els nivells educatius (Figura 4), no permet extreure’n massa 

conclusions a primer cop d’ull. No obstant, podem veure com a educació infantil 

els conceptes que més es tracten són els relacionats amb coneixement del 

medi, tractats mitjançant activitats més dinàmiques. Aquest fet amb el cas de 

l’educació secundària, en què s’observa, especialment en el cas del batxillerat i 

els cicles formatius, una major oferta pel que fa als temes de sostenibilitat, 

tractats de forma equitativa amb diversos tipus de metodologies. 
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Figura 4. Temàtica i metodologia emprada en les activitats d’educació ambiental segons els 

nivells escolars. Noti’s que cada activitat pot tractar més d’un tema i emprar diverses 

metodologies, de manera que el nombre total de tallers del gràfic és superior al nombre 

d’activitats analitzades. 

 

• La demanda per part dels centres: aprofitament per nivells i tipus 

de centre 

 

Les dades observades en l’oferta d’activitats i tallers contrasta amb els resultats 

obtinguts d’analitzar el nombre d’activitats realitzades segons nivells educatius 

(Figura 5). En aquest cas podem veure com existeix un notable desequilibri pel 

que fa al nombre de grups i/o estudiants que han sol·licitat aquestes activitats, 

de manera que el nombre d’activitats realitzades a secundària decau en picat, 

arribant a assolir poc més d’una quarta part del total d’activitats.  
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Figura 5. Demanda d’activitats d’educació ambiental a Menorca, el curs 2016-2017, agrupada 

segons educació infantil/primària i secundària obligatòria/post-obligatòria. El gràfic s’ha elaborat 

amb el conjunt de dades procedents del Parc Natural de s’Albufera des Grau, els dos Camps 

d’Aprenentatge de l’illa, el GOB Menorca i del programa de Salut Jove i Cultura del CIMe (en 

aquest darrer cas a partir del conjunt de dades de tots els àmbits i amb informació procedent 

del curs 2014-2015). 

 

A Menorca s’hi troben un total de 10 centres concertats de caràcter religiós i 28 

centres públics de diversos nivells (CEIP, IES). Aquesta dada representa un 

74% de centres públics en front d’un 26% de privats a l’illa. Aquest fet es veu 

reflectit en la demanda de les activitats d’educació ambiental (Figura 6). 

Segons la proporció dels centres a l’illa, podríem suposar que la demanda és 

d’un 12% inferior en centres concertats. No obstant, aquesta xifra pot contenir 

un cert error, perquè no s’ha tingut en compte el nombre de grups i alumnes 

que presenten els diversos nivells de cada centre educatiu. Així, aquesta dada 

l’emprarem a mode d’observació. 
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Figura 6. Proporció dels centres educatius a l’illa de Menorca, elaborat a partir de dades del 

GOIB (2017). S’hi mostren els centres públics (els CEIP i els IES) i els centres concertats (que 

també inclouen els centres privats concertats d’educació infantil). 

 

Finalment, l’estudi del nombre d’alumnes que han accedit a les ofertes 

educatives de diferents organismes de l’illa ens permetria d’avaluar l’estat de 

salut dels programes d’educació ambiental, i permet de seguir l’evolució 

d’alumnes de forma visual al llarg dels anys (Figura 7). Així, per exemple, 

podem observar com el nombre d’alumnes que han participat a les activitats del 

Parc Natural han augmentat fins a 5 vegades respecte els que hi havia fa cinc 

anys. El Camp des Pinaret, en canvi, ha mantingut estable el nombre 

d’alumnes participants. Destaca la irrupció, des del curs 2013-14 de les 

activitats de medi ambient dins del programa de Salut jove del CIMe, en què en 

només tres cursos han superat la demanda de la resta d’organismes de l’illa. 
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Figura 7. Evolució del nombre d’alumnes participants en les activitats d’educació ambiental de 

tres dels organismes de l’illa, des del curs 2012-2013. Les dades del CIMe fan referència als 

alumnes que han pres part únicament en les activitats de la secció de medi ambient del 

programa educatiu, que van començar el curs 2013-2014. 

 

Anàlisi qualitativa: reflexions 

 

A partir de les converses i entrevistes realitzades amb els principals educadors 

ambientals de l’illa i de la pròpia experiència com a professor en pràctiques en 

un dels instituts públics de Menorca, he pogut conèixer de primera mà quines 

són les dificultats existents en els centres educatius a l’hora de participar en 

activitats complementàries.  

 

• L’organització dels centres de secundària i el currículum fan 

decaure la demanda d’activitats d’aquests nivells 

 

L’organització dels centres de secundària, tant a nivell d’horaris, com de 

contingut, és un impediment a l’hora de realitzar certes activitats 

complementàries. 
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L’elevat nombre de continguts a impartir a l’educació secundària, donat per llei 

en el currículum oficial de l’Estat, i adaptat a les Illes Balears, és un dels 

principals obstacles. A això cal sumar-li el fet que les classes són de 55 minuts, 

i que sovint, com més alt és el nivell educatiu, menors són les activitats 

interdisciplinars entre departaments dels centres. El cas extrem d’aquesta 

situació es dona al batxillerat, amb el rerefons de l’examen de selectivitat. Com 

a conseqüència d’això, el nombre d’activitats demandades per part del centre 

en aquest nivell decau en picat, malgrat que l’oferta educativa existent és prou 

àmplia.  

 

• Els centres han de gestionar tota l’oferta educativa, que els arriba 

de forma dispersa, en poc temps 

 

El fet que totes les institucions, organismes i entitats que ofereixen recursos de 

medi ambient enviïn les seves activitats durant el mateix període de temps als 

correus dels centres educatius representa una angoixa pel professorat. 

 

Normalment els correus provinents d’aquests organismes arriben al secretari 

del centre, qui els reenvia a la Comissió d’Extraescolars o a la Comissió 

Ambiental. Posteriorment, des d’aquestes es fan arribar als departaments 

implicats, que solen ser el de Biologia i Geologia i el d’Història i Geografia; o bé 

es fa públic un avís a la sala de professors.  

 

D’aquesta manera, des que els professors i mestres implicats reben l’oferta pot 

haver passat una setmana, i a més aquests es troben corregint exàmens de 

setembre, tancant actes i preparant el nou curs escolar. 

 

Alhora, aquests han de tenir presents els períodes d’inscripció de cada 

organisme i tenen la pressió de planificar a principi de curs. Això és així, d’una 

banda, pel fet que cal planificar durant el setembre i principis d’octubre per 

poder incloure les activitats a la Programació General Anual de centre (que 

s’aprova a finals d’octubre), i que així quedin cobertes per l’assegurança 
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escolar. En cas de fer una sortida no programada, es pot tornar a convocar el 

Consell Escolar o bé deixar la programació oberta a principi de curs, amb les 

complicacions organitzatives que això suposa.  

 

El segon motiu pel qual cal afanyar-se amb les inscripcions és per poder optar 

a tallers que tinguin molta demanda o bé per aconseguir les subvencions 

necessàries en aquells tallers que entren per programes educatius com els dels 

ajuntaments o bé que són coberts per patrocinadors. 

 

• Necessitat de revisar els continguts i la metodologia  

 

Arran de l’anàlisi de totes les activitats d’educació ambiental de Menorca, s’ha 

pogut observar com molts dels continguts intenten englobar, de forma molt 

ambiciosa, nivells educatius d’edats molt separades. Així, caldria revisar les 

adaptacions que es fan en aquelles activitats que van dirigides alhora a 

educació primària i secundària, o bé d’aquelles que estan pensades per ser 

desenvolupades amb alumnes des dels 12 als 18 anys. 

 

Sovint els continguts de moltes de les activitats que s’ofereixen per al batxillerat 

només es treballen en assignatures optatives que no ofereixen tots els centres. 

Aquest fet és un altre causant de que, per exemple, els alumnes de batxillerat 

no accedeixin a les activitats de sostenibilitat (ja que aquesta temàtica es tracta 

a cursos anteriors i no forma part de l’assignatura de Biologia, sinó que es 

tracta a l’optativa específica de Ciències de la Terra). 

 

D’altra banda, cal fer una revisió de les metodologies que s’empren en les 

activitats. N’és el cas de tallers i xerrades que, destinades a cursos de 

secundària, incorporen activitats de pintar dibuixos, o d’altres en què s’empren 

metodologies tipus gamificació, que tal i com estan plantejades, potser serien 

més adequades per nivells inferiors. 
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• Desigualtats a nivell de recursos i costos afegits 

 

Malgrat que la major part de les activitats són gratuïtes, els centres s’han de fer 

càrrec de la que sol ser la despesa principal en les sortides: el transport. 

Segons la institució de la qual prové l’oferta ambiental, el transport es trobarà 

parcialment subvencionat o no. Aquest fet pot ser decisiu per una escola a 

l’hora de realitzar una activitat o una altra, fet que representa un desavantatge 

per a aquells organismes que no poden subvencionar el desplaçament als 

centres. 

 

Un dels casos que no s’ha pogut estudiar en aquest treball però que seria 

interesant, és el fet que com la proximitat pot influir en l’elecció d’unes 

determinades activitats. Així, que els centres de Ciutadella no participin en 

l’oferta d’activitats de l’àrea de Maó, i viceversa, seria una qüestió de la 

despesa econòmica que suposaria creuar l’illa de punta a punta.  

 

Alhora, s’ha pogut evidenciar com institucions com el CIMe disposen d’un 

material educatiu de primera qualitat, amb nombrosos recursos didàctics 

impresos a tot color pels alumnes que participen a les seves activitats. Aquest 

fet contrasta amb la manca de recursos dels organismes que depenen del 

GOIB, en què són sovint els mateixos centres participants qui s’han de dur el 

material imprès. 

 

• Manca de coordinació de les entitats d’educació ambiental 

 

Un dels aspectes que més s’ha fet palès a les entrevistes és la poca o nul·la 

coordinació que hi ha entre les institucions, organismes i entitats que gestionen 

l’educació ambiental de l’illa. Un problema que, traslladat des del nivell estatal i 

autonòmic, no millora a nivell insular. 

 

Pel contrari, la major part dels organismes implicats funciona pel seu propi 

compte, i la relació que puguin tenir amb l’Agència Menorca Reserva de 
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Biosfera (l’ens encarregat de gestionar la reserva i part de l’educació ambiental 

de Menorca) és escassa. 

  

• Els alumnes de Menorca no entenen el concepte de Reserva de 

Biosfera 

 

A tots els educadors ambientals a qui se’ls ha demanat si hi ha un coneixement 

per part dels alumnes del concepte de Reserva de Biosfera, aquests no han 

tardat a respondre, sense dubtar-ho, que no.  

 

Tot i la difusió que s’està fent els darrers anys d’aquest títol, en gran part de 

cara a promocionar l’illa, aquest concepte encara no ha estat correctament 

comprès per la major part de la població, inclosos els alumnes. Els entrevistats 

coincideixen en què no hi ha una noció clara entre els estudiants del que 

significa ser una reserva de la biosfera. Amb 25 anys que complirà enguany, 

això vol dir que molts joves graduats que avui tornen a Menorca després de 

cursar estudis fora de l’illa, han finalitzat la seva educació sense haver tractat a 

fons uns continguts que els haurien de ser essencials. 

 

La proposta d’activitats que s’està fent els darrers anys comença a incloure 

activitats més específiques per donar a conèixer la Reserva, sobretot per part 

de L’Agència Menorca Reserva de Biosfera, qui ha elaborat una unitat didàctica 

específica per als estudiants de secundària. Es tracta d’una bona mesura per 

pal·liar la situació el dèficit de coneixements actual. 
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Proposta de millora 

 

L’estudi sobre els recursos d’educació ambiental que ofereix Menorca, ha 

permès escatir un poc l’estat actual a nivell educatiu i posar de manifest les 

mançanes i punts que es podrien millorar. És a partir d’aquests que es 

proposen una sèrie de línies de treball que permetin assolir millores 

significatives a nivell educatiu a la reserva de la biosfera. 

 

 Xarxa de coordinació amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera 

 

La diversitat d’institucions i organismes a diversos nivells (estatal, autonòmic, i 

insular) i la presència de múltiples actors dins d’aquests en l’organització dels 

recursos externs d’educació ambiental, és causant de la dispersió de l’oferta 

educativa a l’illa. 

 

El dèficit de coordinació entre les institucions i entitats, afecta negativament en 

els centres educatius, els quals han de fer front a una oferta dispersa que els 

arriba de múltiples organitzadors. Alhora, aquesta situació és causant del 

desconeixement, entre organismes, de les activitats que ofereixen. 

 

Davant la demanda i interès del conjunt d’organismes de l’illa per disposar d’un 

estudi unificat de les activitats d’educació ambiental, i amb l’objectiu de facilitar 

l’accés a aquests recursos per part dels centres, proposem la creació d’una 

xarxa de coordinació entre tots els actors implicats. 

 

Aquesta xarxa, podria estar coordinada per l’ens públic encarregat de gestionar 

la Reserva, és a dir, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. És en aquesta en 

qui hauria de recaure la coordinació i promoció de l’educació ambiental a l’illa, 

en què la resta d’organismes haurien d’estar disposats a col·laborar. 

 

Així, les funcions de la Xarxa de Coordinació per a l’Educació Ambiental, 

podrien ser les que s’exposen a continuació (Taula 2): 
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Taula 2. Proposta de coordinació dels recursos d’educació ambiental a l’illa de Menorca. 

Xarxa de Coordinació per a l’Educació Ambiental 

Ens gestor L’Agència Menorca Reserva de la Biosfera seria l’organisme encarregat de 

gestionar la coordinació. 

Compromís Es proposa l’establiment d’un pacte insular per a l’educació ambiental que 

permeti avançar cap a l’assoliment d’un grau d’educació d’excel·lència a l’illa 

de Menorca. 

Col·laboració Cooperació entre les diferents entitats per ajudar-se mútuament a l’hora de 

compartir els recursos educatius en educació ambiental. Creació de materials 

didàctics conjunts i públics per a tothom. 

Unitat 

d’acció 

Objectiu comú de formar els alumnes de Menorca en els tres eixos vertebrals 

del desenvolupament sostenible. Aconseguir que l’alumnat conegui i 

comprengui les dimensions del concepte de Reserva de la Biosfera. 

Oferta 

unificada 

Presentació de l’oferta d’educació ambiental sota un mateix programa 

educatiu, o bé sota diversos programes però que s’enviïn als centres de 

forma unitària. Es proposa la creació d’una plana web que inclogui tota 

l’oferta ambiental a l’illa, i des d’on els docents puguin valorar-la i escollir les 

activitats que els semblin útils per treballar continguts amb els alumnes. 

Investigació 

educativa 

Estudi unificat del seguiment dels recursos educatius i de la seva evolució. 

Per fer-ho, caldria recollir les dades de forma unificada al llarg dels anys 

referents a la participació, així com també de les valoracions de totes les 

activitats. La investigació educativa és un instrument que permet 

professionalitzar el sector, és una eina de legitimació, de discriminació del 

control de la qualitat, de transparència i equitat, de control democràtic, de 

reflexió, d’anàlisi, de formació i d’acció (Benayas, Gutiérrez & Hernández 

2003). 

 

La línia d’assoliment dels objectius d’aquesta xarxa hauria de ser la d’avançar 

cap a una educació que estigui amb contacte amb els problemes reals del medi 

ambient. És per això que la UNESCO fa més d’una dècada que planteja un 

canvi d’orientació per tal que l’educació ambiental passi a denominar-se 

educació per a un desenvolupament sostenible (López Espina 1996). 

 

La possible limitació d’aquesta proposta és la dificultat de coordinar organismes 

que depenen de diverses institucions públiques, amb aquelles que treballen per 

lliure i que cerquen una remuneració econòmica per les activitats realitzades. 

No obstant, no es pretén que les diverses entitats deixin de tenir el seu caràcter 
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propi, sinó que facilitin la possibilitat d’oferir els recursos d’una forma més clara 

als centres educatius, que s’estudiï quines temàtiques i quins nivells reben una 

major afluència de sol·licituds i per què, i poder treballar de forma cooperativa 

per millorar els recursos. 

  

Metodologies per treballar l’educació ambiental  

 

Estudis d’investigació educativa realitzats a altres zones de l’Estat conclouen 

que existeixen importants mancances pel que fa a l’educació ambiental a les 

escoles. Aquestes es deuen a que la major part del professorat fa un tipus 

d’educació ambiental que tendeix a basar-se en plantejaments de tipus 

personal, no sol estar integrada al currículum, presenta una tendència a una 

educació “sobre” el medi i es desenvolupa a través d’estratègies orientades 

bàsicament a proporcionar informació (López & Jiménez 2004).  

 

Davant d’aquesta dada, des de l’oferta externa d’activitats per als centres 

educatius s’hauria de treballar perquè l’educació ambiental representés una 

font d’innovació educativa. Les activitats complementàries són una eina que ha 

de facilitar el desenvolupament de noves metodologies diferents a les classes 

magistrals. És des d’aquestes que es permet treballar l’educació no formal, que 

és aquella que, tot i no produir-se en un context escolar, té uns objectius i 

metodologies pedagògiques definides que cerquen induir efectes educatius en 

els destinataris (Benayas, Gutiérrez & Hernández 2003). En aquesta línia, les 

sortides al medi natural són un bon punt de partida, però cal que vagin més 

enllà d’una certa explicació sobre el terreny. 

 

Cal avançar cap a metodologies més dinàmiques, en què els alumnes participin 

de forma més activa en les activitats i fer que ells mateixos se sentin 

protagonistes del seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, les activitats 

de tipus xerrada caldria, o bé canviar-ne el plantejament, o bé introduir-hi 

elements que permetin una participació més activa de l’alumnat. No n’hi ha 
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prou en ensenyar des de la natura, sinó que cal educar per al medi ambient 

(González 1996). 

 

Una de les metodologies que s’ha posat més de moda els darrers anys és 

l’anomenada gamificació, també traduïda al català com a ludificació. Aquesta 

és una eina pedagògica que consisteix en emprar la psicologia del joc, les 

seves mecàniques i dinàmiques en entorns no lúdics com una classe. És a dir, 

que consisteix en integrar elements dels jocs i la forma de pensar dels jocs en 

activitats que no són jocs (Kiryakova et al. 2014). 

 

Tot i que a vegades s’ha usat com a sinònim d’aprenentatge basat en jocs (en 

anglès conegut per les sigles GBL), el terme més adequat per referir-s’hi és el 

de gamificació, ja que aquest s’entén com una estratègia educativa que 

comprèn tot el procés d’aprenentatge, i no només l’ús de jocs (Caponetto et al. 

2014). És en aquest sentit que caldria dissenyar activitats que, amb la 

possibilitat d’incloure les estratègies pròpies dels jocs, aconseguissin 

l’aprenentatge i reflexió dels alumnes.  

 

Davant algunes de les activitats d’educació ambiental que es presenten en 

forma de gamificació, caldria revisar si aquest contingut s’adapta a nivells 

d’educació secundària, ja que es cau en el risc que les activitats no siguin 

significatives pel que fa als conceptes que es treballen o bé perquè els alumnes 

no les trobin prou motivandores. 

 

Altres activitats que es poden oferir de forma externa en forma 

d’assessorament als centres perquè aquests les desenvolupin són les 

ecoauditories. “Aquestes tenen l’objectiu de transformar la vida quotidiana del 

centre educatiu a través d’una pràctica democràtica i respectuosa amb el medi 

ambient i amb els principis de sostenibilitat. Aquest estratègia cerca un estil de 

vida cooperatiu, solidari amb les generacions presents i les futures, que valora 

totes les formes de vida i sent la necessitat de pertorbar el menys possible, 

participar i compartir” (Fernández 1996).  
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Finalment, caldria avançar cap a una línia transversal de tractament de 

l’educació ambiental. Una educació que tracti de forma real el concepte 

sostenibilitat cal que no només englobi l’àrea de les ciències de la naturalesa. 

Tot i que aquesta ha tingut històricament un major pes en el tractament 

d’aquesta temàtica, cada vegada més hi ha continguts que es poden treballar 

des del currículum de les ciències socials. Tanmateix, també s’involucren 

àmbits com el de l’educació física, les llengües o la filosofia. 

 

Així, cal passar d’un tractament disciplinar de l’educació ambiental a un 

d’interdisciplinar. En darrer terme, però, caldria aconseguir el que es coneix 

com a tractament transdisciplinar, en què l’educació ambiental impregnaria tot 

el currículum de les diferents etapes des dels objectius fins als continguts, en el 

context del paradigma ambiental (González 1996). 

 

Si no aconseguim impregnar la societat amb una consciència ambiental i 

sostenible amb l’entorn des del món educatiu, qui ho farà sinó per nosaltres?  
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Conclusions 

 

• L’oferta d’educació ambiental a Menorca es presenta de forma dispersa 

a la comunitat educativa i es dona a conèixer als centres durant les 

primeres setmanes de cada curs escolar. D’aquesta manera, els docents 

han de gestionar molta informació en poc temps i no arriben a 

assabentar-se de tots els recursos dels quals disposa l’illa. 

 

• S’han comptabilitzat fins un total de 117 activitats d’educació ambiental a 

Menorca. Aquestes permeten tractar de forma força equitativa els 

continguts dels tres eixos principals del desenvolupament sostenible 

(ambiental, social i econòmic). Alhora, ofereixen activitats en diversos 

formats de metodologia didàctica. 

 

• Mentre que més de la meitat de l’oferta va dirigida a alumnes de més de 

12 anys d’edat, aquesta tendència presenta un notable desequilibri pel 

que fa a la demanda d’activitats a secundària, la qual és especialment 

baixa en el cas de batxillerat. 

 

• La major part dels educadors ambientals de l’illa coincideixen en el fet 

que els alumnes no comprenen el concepte de Reserva de la Biosfera. 

Alhora, són conscients de la manca de coordinació entre organismes 

que ofereixen educació ambiental. 

 

• Es proposa la creació d’una xarxa de coordinació per a l’educació 

ambiental a Menorca, gestionada per l’Agència Menorca Reserva de 

Biosfera. Tanmateix, s’anima a la promoció d’activitats que incloguin 

metodologies més actives i a la revisió dels seus continguts. Tot plegat, 

amb l’objectiu d’aglutinar els recursos educatius de l’illa, millorar-los i fer-

ne un seguiment que permeti avançar cap a una educació ambiental de 

primera qualitat en un indret declarat Reserva de la Biosfera fa un quart 

de segle. 
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Annex 

 

Entrevistes 

 

• Entrevista a Begoña Rodríguez, educadora ambiental del Parc 

Natural de s’Albufera des Grau 

 

Na Begoña em rep al centre d’interpretació. Falta l’altre educadora, na Julia. 

Les vaig conèixer a totes dues durant una activitat que vam realitzar amb els 

alumnes de 4t d’ESO de l’IES Cap de Llevant. El primer que li comento és el 

per què el centre de recepció i interpretació rep el nom de Rodríguez 

Femenias. Li dic que no coneixia aquesta figura tot i haver tingut molta formació 

en Botànica. 

 

Quin és el teu càrrec? 

Educadora ambiental. Oficialment, tècnica en educació ambiental.  

 

Des de quin any estàs fent activitats d’educació ambiental? 

Jo des del 2002, i na Julia des dels inicis de les activitats, un any abans. 

 

Com doneu a conèixer l’oferta d’activitats a les escoles? 

Abans anàvem a les escoles, a parlar amb els caps d’estudis per vendre el 

producte. Actualment enviem un pdf per correu electrònic a totes les escoles. 

Alhora, la Conselleria [de Medi Ambient del GOIB] elabora un pdf amb totes les 

seves activitats per enviar-lo als centres i a dins també hi som. 

 

De quina administració depeneu? 

De la Conselleria de Medi Ambient del GOIB. A nivell autonòmic existeix la 

Xarxa de Parcs Naturals. Però a nivell d’empresa pública som IBANAT. 

 

IBANAT és una empresa pública que d’una banda duu a terme tot el tema de 

gestió forestal i d’incendis i tots els parcs naturals. El director del Parc és un 
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funcionari, però el personal “normal” som d’IBANAT. Es tracta d’una estratègia 

que utilitzen per temes de contractació [...]. 

 

Quin és el període d’inscripció de les activitats? 

Més que un període, acaba quan s’omple el calendari. Normalment a finals 

d’octubre està ple. [Em mostra el calendari]. 

 

Qui elabora les activitats? 

Na Julia i jo, que som l’equip d’educació i interpretació ambiental del Parc. 

Escollim el disseny, les necessitats de fer una activitat o una altra, el material, 

l’oferta i l’administració, les confirmacions de les activitats, col·locar-les al 

calendari...En aquest sentit, també fem d’administratives. 

 

Com adapteu les activitats a les diferents edats? 

A l’inici era una cosa força homogènia, que s’adaptava a les edats segons la 

marxa, però poc diferenciada. Com que només hi ha un parc natural el 

plantejament que vam seguir va ser pensar que una criatura pugui visitar-lo 

moltes vegades. Per tant, la programació ha de ser diferenciada al llarg dels 

anys, que permeti que el mateix fillet pugui venir a fer coses molt 

diferents al parc. Així, per exemple, vam canviar l’oferta de P4-P5 a només 

P4.  

 

Una activitat on hem tingut problemes per realitzar-la és la de la sitja de carbó, 

perquè depèn de la disponibilitat del carboner. L’activitat de Favàritx enguany 

no l’hem poguda fer perquè han canviat el faroler. 

 

Un altre factor que tenim en compte a l’hora de realitzar les activitats és 

intentar no solapar-nos amb altres organismes. Menorca és prou petita com 

perquè si tothom fa l’activitat del bosc a 3r i 4t; ja hi ha els del Camp del Far de 

Cavalleria que van a s’Arangí, el GOB penso que també té una activitat sobre 

el bosc a Rafalet. Per això nosaltres no en fem cap del bosc. 
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Llavors heu de conèixer l’oferta de les altres entitats. Com ho feu? 

És tan petit això que hem anat a xafardejar la pàgina web dels altres. Més que 

res per conèixer una mica l’oferta. Quan vam muntar el taller d’aromes, per 

exemple, vam dir: aquests tipus d’activitat més diferent no el té ningú! Així, 

anem buscant coses noves, perquè es tracta de no trepitjar-nos els uns als 

altres. I aquí aprofitem que tenim una albufera. 

 

La majoria de les activitats deuen anar destinades a l’àrea de ciències de la 

naturalesa. Però ara que xerraves del carboner, aquesta no és més pròpia de 

les ciències socials? 

Doncs mira, no ho havíem pensat! Ara m’acabes de donar una idea.  

 

Però en aquesta ja t’he comentat que tenim un problema. Bàsicament, que el 

carboner ha canviat de finca, i on està ara el propietari no vol visites. Té un 

altre lloc on també ho pot fer, però ell està còmode al seu lloc normal. Però 

enguany ha estat impossible. 

 

Quines activitats teniu per a secundària? 

Per a l’ESO tenim la de les aus, la de la gestió de l’aigua i una de posidònia, 

platges i llocs, que és una sortida en caiac. 

 

Quin és el cost que han d’assumir els centres? 

Les activitats són gratuïtes. El transport és el que va a càrrec del centre. A les 

activitats del Consell [CIMe] tenen subvencions, i nosaltres els vam dir: si som 

el Parc Natural i subvencioneu el transport de les altres activitats, per què 

no podeu subvencionar les nostres? Perquè, és clar, si ho demanem al 

Govern Balear ens diran que res de res, perquè voldria dir que haurien de 

subvencionar a tot Balears. 

 

Aleshores el CIMe ens va dir que si ens posàvem dins del programa educatiu 

de Salut Jove...però, com vols posar tot això dins d’aquest programa? Perds el 

control de les activitats, ja que ells envien les inscripcions... 
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Des d’un punt de vista logístic, passaríem de tenir una actuació directa a tenir 

un intermediari. I això és una dificultat molt gran tenint en compte l’elevat 

nombre de grups que manegem, per a tantes activitats.  

 

I no hi ha cap manera que pugueu estar dins del programa de Salut Jove i 

cultura i que ho manegeu vosaltres? 

Hi havíem estat al principi, però a mesura que l’oferta anava creixent vam sortir 

per això que et dic. I així també els hi traiem feina a ells, ja que nosaltres ens 

ho podem autogestionar. 

 

Com veuries la idea de gestionar totes les activitats d’educació ambiental de 

forma conjunta, des del CIMe, per exemple? No trobes que això facilitaria les 

coses, sobretot per als centres educatius? 

Pots tenir aquesta idea, però al final, com més gros és el que gestiones, més 

problemes sols tenir.  

 

Bé...sí que és veritat que hi podria haver algun tipus de cosa que ho agrupés, 

però que quan tu fessis la sol·licitud la fessis a l’entitat diferenciada.  

 

Però també has de pensar que cadascú té una mica la seva marca, no des d’un 

punt de vista de marca, sinó de manera de treballar. Per exemple, el GOB té 

una forma de fer que és molt pròpia, el mateix amb el Parc Natural...Cadascú 

té una certa identitat pròpia, i no crec que sigui bo perdre-la. En el sentit de 

dir, si a mi m’agraden les activitats del parc i n’hi ha una de nova, i m’agrada 

com treballen, doncs hi puc confiar. 

 

Però sí que a nivell d’oferta podria haver-hi una certa centralització. De fet, 

aquesta és la idea de Salut Jove. Els que estem a fora som nosaltres, els 

camps d’aprenentatge i el GOB, bàsicament. 

 

Teniu contacte directe amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, com a 

nucli que sou d’aquesta reserva? 
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Molt poc a nivell de coordinació. Havíem fet alguna reunió i fins i tot es va 

parlar, en la línia del que tu deies, de fer un inventari de tota l’educació 

ambiental que s’estava fent i veure què estava sobretreballat, quins temes no 

estaven tractats, etc. Sé que ells ho tenien mig començat, però no sé com va 

quedar. Aquest és un dels temes d’importància que encara no s’ha tractat. 

 

Hi ha una conscienciació per part dels alumnes del fet que la seva illa, casa 

seva, sigui una reserva de la biosfera? Entenen el concepte? 

Jo crec que se sap que ho és, però el concepte en si mateix no sé si el tenen 

molt clar. Però sí que entenen que té a veure...anirien dient coses si els ho 

demanes. Però realment no ho entenen. 

 

I al batxillerat? 

És un concepte que té un punt ambigu en ell mateix. I al final, és tan ampli, toca 

tantes coses...Nosaltres aquesta idea sí que la tenim més en compte amb les 

activitats que fem el dissabte amb el públic general, però no tenim una oferta 

en aquest aspecte per a les escoles.  

 

El nostre plantejament inicial en dissenyar les activitats no era muntar un 

programa des del punt de vista de reserva de la biosfera. 

 

Seguim conversant una estona més sobre diversos aspectes del Parc. 
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• Entrevista a Bep Gornés, educador ambiental del Camp 

d’Aprenentatge des Pinaret 

 

En Bep i n’Anna Arnaiz em reben a les vuit del matí a les instal·lacions des 

Pinaret, un antic lloc menorquí al qual s’hi accedeix a peu per un pinar molt 

agradable, que acaba amb un camí entre parets seques. A aquella hora em 

trobo amb tot de fillets de primària que hi han passat la nit i que just es lleven i 

fan el berenar. Així, abans que comencin les activitats a les nou, tenim una 

hora en què en Bep aprofita per mostrar-me les instal·lacions i poder conèixer 

una mica la seva opinió sobre l’educació ambiental a l’illa. 

 

Quina és la teva funció com a educador del camp? 

Jo som mestre, i aquí feim les feines que es fan en una escola però en petit. 

Açò és una finca pública, i nosaltres seríem com els pagesos d’aquesta. Feim 

totes les funcions: de mestres, de directors, de secretaris, de caps d’estudis i 

de conserges. 

 

Quan va iniciar la seva activitat el camp des Pinaret? 

Fa uns 26 anys, el curs 91-92. Jo fa uns 9 anys que hi som. 

 

Les activitats les has elaborat tu o venien ja des dels inicis del camp? 

Hi ha activitats que venien des del principi del camp, n’hi ha que han perdurat, 

d’altres que les he modificat i n’hi ha d’elaboració nova. 

 

En què fan despesa les escoles que venen al camp? 

Les activitats tenen cost zero. Gasten en transport i menjar. Des d’aquí al camp 

els posem en contacte amb les empreses de transport i els oferim un càtering. 

 

És cert que el transport és un dels grans inconvenients a l’hora d’accedir a 

activitats? 
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El preu del transport ha pujat molt d’un any a l’altre. Això es nota perquè 

sempre ve més gent de Ciutadella, perquè ho tenen a cinc minuts de ca seva. 

Fins i tot hi ha escoles que per estalviar-se el transport venen a peu. 

 

El tema del transport és una contradicció amb el Consell [CIMe], en què els 

subvencionen part d’aquest. 

 

Pel tipus d’activitats que oferiu, em fa l’efecte que van més destinades a nivells 

de primària. Ha vingut algun institut de batxillerat?  

Sí que hem fet feina amb batxiller. Enguany van venir dos instituts de Mallorca. 

 

Com podeu adaptar una activitat mateixa activitat que realitzeu des de primària  

a batxillerat? 

Som molt polivalents. Anem adaptant la metodologia i els continguts. Ho fem 

variant el grau d’aprofundiment, els temes que es toquen...Pens que com més 

petits són els alumnes, més difícil és fer feina a nivell de metodologia perquè la 

maduració de cadascú també és diferent, de manera que cal adaptar molt els 

continguts a cada aula i a cada alumne segons el que diuen les metres. 

 

Després hi ha una setmana que tenim l’Institut d’Educació Especial de 

Mallorca, i en què van venir dos alumnes cecs, d’altres amb síndrome de 

Down, etc. 

 

Trobeu així valorada la vostra tasca? 

Les escoles de primària ens tenen com una cosa secundària. Tinc una 

trajectòria de 40 anys com a mestre, i veig que els de baix són els qui fan més 

feia. Com a mestres estem més preparats pel que fa a metodologia. Ens tenen 

oblidats, als mestres. 

 

Teniu algun tipus de contacte amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera? 

No hi tenim cap contacte.  
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Trobes que el concepte de reserva de la biosfera ha arribat als al·lots? 

Personalment [i em recalca que ara donarà la seva opinió a nivell personal i no 

com a educador del Camp], Menorca Reserva de Biosfera ha funcionat per a 

les grans elits (molts congressos, etc.), però no ha arribat a la majoria de la 

gent. Fa 25 anys que funciona la reserva. Es fa feina amb grans elits, però la 

informació no corre prou bé: es pensen que si ho posen a la pàgina web ja ho 

donaran a conèixer. Els al·lots no entenen què significa reserva de la 

biosfera perquè no s’ha divulgat prou als de baix. 

 

Què penses que es podria fer per millorar aquesta situació? 

Divulgació als de baix. Els de dalt ja estan de congressos...N’hi va haver un 

aquesta setmana [sobre les reserves costaneres], i m’hagués agradat assistir-hi 

com a oient. El fet és que em vaig assabentar per facebook que ja havia 

començat. Si la informació no arriba als mestres i divulgadors, els més 

petits no ho coneixeran. 

 

Recordo una campanya del GOB per celebrar els deu anys de reserva de 

biosfera que tenia un lema que deia si fa o no fa així: “Ja fa deu anys i encara 

no camina!”. Menorca reserva de biosfera es va crear amb una finalitat: 

tenir aquesta titulació perquè vinguin més turistes. [...] 
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• Entrevista a Carlos Beguiristain, del Camp d’Aprenentatge del Far 

de Cavalleria 

 

En Carlos Beguiristain és la persona encarregada de dur a terme l’educació 

ambiental del camp d’aprenentatge del Far de Cavalleria. Ve del món de la 

docència a secundària i batxillerat, on ha estat fins fa ben poc professor de 

l’IES Miquel Guàrdia d’Alaior. 

 

Quin és l’objectiu d’un camp d’aprenentatge com el del Far? 

Hauria de ser una referència pel que fa a l’educació mediambiental. Vol 

complementar aquesta educació dins les aules mitjançant la disposició de 

diversos recursos i la possibilitat de fer activitats al medi natural. 

 

On es duen a terme les activitats? 

Hi ha activitats que tenen lloc dins l’aula (del Far), però sobretot tenen lloc al 

camp. S’intenta estar el mínim de temps possible dins l’aula. Així, fem activitats 

al Far, a la Penya de s’Indi, al Camí de Cavalls, a Cala Mitjana, l’Enzell, etc. 

 

Aquí al Far enguany s’hi ha desplaçat poques vegades les escoles, per una 

qüestió que hi ha més recursos educatius per poder treballar amb els alumnes 

a altres zones que al voltant del Far de Cavalleria. 

 

Qui elabora les activitats? 

Jo mateix. El que fins ara havia passat és que el camp d’aprenentatge el duia 

un mestre, per això moltes de les activitats estaven destinades a primària. Això 

contrasta amb indrets com Catalunya, en què les activitats estan elaborades 

per professors i n’hi ha més d’enfocades cap a secundària. Aquí les activitats 

són molt simples, més senzilles. 

 

Quan de temps fa que treballes aquí?  

Oficialment aquest és el segon any que soc aquí. He hagut de fer un reciclatge 

personal per adaptar-me a nivell de primària.  
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Quin tipus de formació tenen els educadors dels camps d’aprenentatge? 

Aquí [al Far] hi soc jo, professor de secundària, però as Pinaret és un mestre.  

També s'han de tenir en compte els cursos de formació permanent que es fan 

al llarg de la carrera docent. 

 

Quan es fa la demanda d’activitats? 

La inscripció té lloc la primera quinzena de setembre. Però això és un problema 

perquè els centres de secundària estan amb exàmens i no estan fets els grups. 

El camp, però, ha de planificar la seva activitat per la resta de l’any. Hi ha 

camps amb llista d’espera, però aquí per ara puc permetre tenir oberta la 

demanda d’activitats durant tot l’any.  

 

Alhora, has de tenir en compte que si ets professor d’un centre, si no 

planifiques a principi de curs no ho podràs incloure en la PGA [Programació 

General Anual de centre], la qual s’aprova a finals d’octubre per part del 

Consell Escolar. Així les activitats queden cobertes per l’assegurança escolar. 

Si vols afegir una sortida no programada es pot tornar a convocar el Consell 

Escolar o bé pots deixar la programació oberta. 

 

Quin tipus d’activitats realitzeu? 

Si mires al web del camp les trobaràs totes. En tenim de geologia, de botànica, 

d’orientació sobre el terreny, de descripció del paisatge, de biodiversitat, etc. 

 

Tens en compte el currículum dels diversos nivells educatius a l’hora de 

preparar les activitats? 

Penso que es tracta de temes prou generals com per poder-te adaptar. Jo 

treballo molt les competències clau relacionades amb la matèria; actituds 

respecte el medi ambient, més que continguts específics. 

 

Quin és el cost de les activitats? 
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Són gratuïtes, els centres no paguen res. As Pinaret paguen el menjar en cas 

que quedin a dormir. Això és una diferència rellevant amb els camps 

d’aprenentatge de Catalunya (en què part del cost també ve de l’aliment, però). 

 

I el transport qui el cobreix? 

Aquí és on es troba la despesa per part de les escoles. I el transport és una 

part molt important del cost. El Consell [CIMe] ofereix activitats, i si el centre 

les demana d’allà tenen subvencionat el transport. Aquí no. 

 

Estàs en contacte amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera? 

No. No hi ha coordinació pedagògica amb Reserva de la Biosfera. Entenc que 

el que faig és educació no formal dins d’un àmbit formal. Trobo a faltar una 

coordinació amb el Consell. 

 

Des del punt de vista educatiu, com veus Menorca com a reserva de biosfera? 

Només amb més coordinació se’n podria treure més profit. 

 

Quin aprofitament es fa de les activitats? 

Hi ha poca demanda. Si hi hagués llista d’espera com establiria l’ordre? Segons 

la data de sol·licitud i si com a mestre presentes un projecte d’aprofitament de 

les activitats guanyes punts. 

 

Els docents, per què demanen les activitats? 

Per complementar el currículum. Però si s’aprofiten per treballar a l’aula, açò és 

una altra qüestió. A primària, per exemple, es troben més ben integrades dins 

la programació. 

 

Hi ha un seguiment de l’aprofitament de les activitats? 

No.  

 

Al principi de l’entrevista, asseguts amb dues cadires davant del Far en un dia 

molt assolellat, en Carlos m’explicava les complicacions que hi ha amb les 



Menorca, reserva de la biosfera   Marc Arimany i Coll 
 

59 

 

instal·lacions d’aquest Camp d’Aprenentatge. Aquest comparteix espai amb el 

centre d’interpretació del far (a l’ala dreta) i amb una espècie de bar que es 

troba en un edifici annex (encara tancat en la data de l’entrevista). El fet, però, 

és que els banys es troben dins de les instal·lacions del Camp (a l’ala 

esquerra), i es veu obligat a que aquests siguin d’ús públic. Això causa que, 

mentre ell es troba treballant, passi literalment per davant d’ell tot de gent 

despistada que va als lavabos. A mitja entrevista un home es posa dins de les 

instal·lacions del Camp sense avisar. En acabar, un autocar ple de gent major 

desembarca dins del recinte del far [...]. 
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• Entrevista a Tana Pons, tècnica en educació ambiental del CIMe 

 

Després de no poder contactar amb na Tana per telèfon, decideixo plantar-me 

al Consell Insular a veure si tinc sort. I en tinc molta, perquè després d’unes 

quantes trucades des del Servei d’Atenció al Ciutadà, aconsegueixen que em 

vingui a rebre al vestíbul i tot seguit baixem a la zona on treballa. 

Na Tana m’intenta explicar quina és la seva tasca al Consell. Ella està 

oficialment contractada com a assessora ambiental. M’explica que ella fa feina 

en aquesta institució arran que el GOIB i el Consell signaren un conveni, i que 

va ser contractada per desenvolupar un programa de Centres Ecoambientals  i 

per coordinar l’educació ambiental a Menorca. El programa de Centres 

Ecoambientals va néixer el 2003 per potenciar l’ambientalització dels centres 

educatius. Aquest va ser creat de forma conjunta entre la Conselleria de Medi 

Ambient i la d’Educació. Els centres que s’hi adherien havien de formar una 

comissió ambiental de professors, i que a canvi els alliberaven d’hores lectives. 

 

Jo li demano pel programa de Salut Jove i Cultura, ja que inclou una important 

oferta en educació ambiental. Ella em mostra un llibret informatiu amb tota 

l’oferta i m’explica una per una les diverses activitats que s’organitzen des de 

l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. També em mostra part del material del 

qual disposen com a recursos per desenvolupar les activitats, entre el que 

s’inclouen diverses unitats didàctiques en forma de quadern per treballar 

diversos conceptes. 

 

Des de quin any es desenvolupa aquesta oferta ambiental? 

És força recent. Des de fa pocs anys es desenvolupa de forma sistemàtica en 

centres educatius. 

 

Quin és el termini d’inscripcions?  

Fins el 15 d’octubre.  

 

Pel que fa al preu del transport...? 
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El CIMe paga la meitat del transport al centre educatiu un cop passen la 

factura. Si hi ha centres que han sol·licitat l’activitat més tard del termini 

d’inscripcions, també els ho hem pagat sense problema. 

 

Quina formació tenen els responsables de les activitats? 

A Alforí, per exemple, hi ha dues persones, una de les quals és pedagoga amb 

formació (va fer un curs d’educació ambiental i d’interpretació del paisatge). A 

les activitats de Botànica hi ha en Pere Fraga [li comento que ja el conec]. 

 

Com us adapteu en el cas d’activitats que oferiu conjuntament a diversos 

nivells de primària i secundària? 

Com que moltes de les activitats són xerrades, i s’empra powerpoint, aquest 

varia segons l’etapa educativa. Així, les presentacions per als més petits tenen 

menys diapositives i passes més temps xerrant d’una determinada espècie. 

Alhora, els duc cranis a l’activitat de biodiversitat perquè els més menuts 

toquin. En geologia una mica el mateix. Alhora, es veu molta diversitat dins 

d’un mateix grup. 

 

En el cas de secundària, quan feia una xerrada d’ecosistemes amb batxillerat 

veia que els alumnes s’avorrien una mica. Ells volien que els expliqués 

anècdotes sobre determinades espècies. Ho adaptes a l’edat, allà mateix. 

 

Us fixeu en el currículum a l’hora de dissenyar les activitats per nivells? 

En principi sí. Mirem què donen per veure com es pot adaptar. Per exemple, el 

tema de Reserva de la Biosfera l’agafa molt socials [Història i Geografia] de 1r 

d’ESO. 

 

Els centres educatius fan feina transversal entre departaments? 

En el cas que jo conec de 1r d’ESO al Cap de Llevant, els Departaments de 

“Naturals” i de “Socials” ho tracten molt bé i treballen de forma transversal 

durant tot l’any. 
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Qui és el personal de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera? 

Som els mateixos. Al principi depenia de Presidència, però més endavant de 

Medi Ambient. Funcionem des del 2009, quan dins del marc del programa MaB 

de la UNESCO es crea l’Agència. El personal adscrit és el del Departament de 

Medi Ambient. 

 

Com es coordinen els recursos amb el GOIB? 

El GOIB ofereix recursos directament, però molts no arriben a Menorca. Al 

web hi pots trobar una guia de recursos del Govern Balear, en què estan 

dividits per illa. Dins el Servei d’Educació Ambiental del GOIB, per exemple, 

tenim contacte amb alguna activitat que ofereix la Xarxa Forestal. D’altra 

coordinació, la tenim per exemple amb el GOB, en què hem elaborat un 

material didàctic de forma conjunta. 

 

Acabem xerrant de la possibilitat de crear una agenda d’activitats d’educació 

ambiental unificada a l’illa i em mostra uns pòsters d’aus elaborats des del 

GOIB que està distribuint a les escoles. Tot d’una m’hi enamoro. Em diu on els 

puc trobar. 
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• Entrevista a Montse Bau, del GOB Menorca  

 

Na Montse Bau em rep a la seu d’aquesta entitat, a l’emblemàtic edifici del Molí 

del Rei, al camí des Castell de Maó. Ella és la responsable del Servei 

d’Educació Ambiental del GOB, però em comenta que també duu l’àrea de 

Voluntariat del GOB i que fa una mica de tot.  

 

Li comento quins són els objectius del meu treball, i li dic que estic estudiant 

l’oferta d’activitats a l’illa i veure a quins nivells hi ha més demanda. Em respon 

tot d’una que això mateix ho havia intentat fer ella a grosso modo, més que res 

per no repetir activitats. Va mirar entre d’altres l’oferta del Consell i una mica les 

edats i la tipologia [...]. 

 

Tinc constància que oferiu activitats a les escoles des del 1993. Aquest fet va 

associat a la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera? 

A principis dels 90 un grup de voluntaris del GOB ja oferia xerrades de forma 

puntual a centres educatius. Però el 1993,  es creà el Servei d’Educació 

Ambiental, fruit de la inquietud dels professors de l’illa per la transmissió dels 

valors ambientals. Tot i això, abans no estava estructurat. Es va crear fruit de 

les demandes de la societat i del món educatiu. 

 

Qui elabora les activitats? Les teniu ja elaborades d’altres anys? 

Hi ha un poc de tot. Jo puc rallar dels darrers 10 anys. Hi ha activitats que fa 10 

anys que es van fent, les anem adaptant. N’hi ha que les fem conjuntament 

amb Custòdia Agrària, com les d’Algendaret Nou, i que jo ja me les he trobades 

fetets. A mesura que els temps van canviant ens anem adaptant a les 

diferents necessitats, inquietuds, problemàtiques ambientals. 

 

Jo soc la tècnica del Servei, i jo elaboro activitats. També segons l’especialitat 

de cada persona d’aquí, les elaboren unes persones o altres, però al final 

acaben passant per mi. També fem molta feina d’equip. Ja que, des 

d’activitats molt específiques, per exemple, a les avaluacions ens diuen que 
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hauríem d’introduir un conte, fet que des de les diverses persones de l’equip 

s’intenta millorar.  

 

Ara que ralles de les avaluacions, com funcionen?  

Nosaltres enviem un full d’avaluació als professors, però com que moltes 

activitats funcionen per patrocinadors, doncs ells també n’envien. Així que, 

pobrets, estan una mica saturats. 

 

A nosaltres ens interessa conèixer l’opinió dels docents perquè gràcies a 

les seves aportacions hem pogut millorar activitats. 

 

Tenim l’avaluació penjada al web, però quan acabem l’activitat els l’enviem al 

correu perquè sinó no la respondrien. D’aquesta manera, acaben de fer 

l’activitat i l’omplen. Aquesta és molt senzilla, té una part numèrica i una de 

qüestions i suggeriments. 

 

Alhora, dins del programa educatiu Amb bona lletra de l’Ajuntament de Maó, 

que nosaltres també hi som, funciona amb una web en què nosaltres hem 

d’avaluar el centre i aquest també ens avalua a nosaltres. Amb Sa Nostra no sé 

com ho fan. Això depèn molt dels patrocinadors.  

 

Com funciona això dels patrocinadors? 

Molt poques escoles paguen l’activitat. Nosaltres tenim un conveni educatiu 

amb l’Ajuntament d’Alaior, el de Maó i amb les escoles de Sant Lluís a través 

de l’Ajuntament. També treballem amb l’obra social Sa Nostra [dubta del nom 

de l’entitat desapareguda] i una mica també amb la Direcció General 

d’Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 

Balears.  

 

Ara també inclourem nous patrocinadors. Són entitats i institucions que paguen 

a les escoles el cost de les activitats que oferim. Amb cadascun dels 

patrocinadors hi tenim unes activitats concretes. A vegades els patrocinadors 
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són molt exigents, perquè volen unes activitats i no unes altres o volen 

exclusivitat. Això pot ser un problema perquè, posem per exemple, tinc molta 

demanda d’una activitat que ofereix Sa Nostra, però ells ens diuen que només 

en paguen 15, quan jo tinc 20 peticions; i en canvi d’una altra activitat finançada 

per un altre patrocinador no tinc demanda. I és clar, no puc agafar els doblers 

d’aquests i posar-los als altres. És un poc complicat, però el fet de diversificar 

patrocinadors és perquè les escoles tinguin més opcions a tenir més activitats.  

 

L’Ajuntament de Maó, per exemple, paga dues activitats curs-aula. Així les 

escoles ens demanen activitats des dels diversos programes educatius i en 

poden fer més de gratuïtes. Però això a vegades canvia. El GOIB enguany ha 

tret un concurs i ens va dir que una activitat que fèiem no volien que la féssim. 

Així aquest any en centres de secundària hem fet molt poca cosa perquè hem 

perdut un patrocinador que els hi oferia les activitats. 

 

A vegades no només hi ha la part de contingut educatiu, també hi ha la part 

econòmica, que per a les escoles és súper important perquè no tenen duros.  

 

Perquè els patrocinadors cobreixen l’activitat. Però el transport? 

El transport se’l paguen les escoles i per això cada cop nosaltres fem menys 

excursions. Excepte l’Ajuntament de Maó, que pel que sé els paga la meitat del 

cost de l’autobús i dels altres ho desconec. Amb l’Ajuntament de Ciutadella ja 

fa anys que no hi fem feina perquè no volien pagar les activitats.  

 

Però a vegades hi ha centres que els interessa molt una activitat nostra i la 

paguen. Però això és molt estrany perquè el cost del transport és molt elevat, hi 

ha famílies que no s’ho poden permetre, que els hi ha de demanar als 

fillets...Així, tot i que de tant en tant n’hi ha, és poc habitual que una escola 

assumeixi el cost d’una activitat. 

 



Menorca, reserva de la biosfera   Marc Arimany i Coll 
 

66 

 

En aquest sentit podríem dir que hi ha una certa desigualtat en l’oportunitat 

d’accedir a activitats. A nivell econòmic. I no volem que uns hagin de pagar 

l’activitat i els altres no.  

 

En aquest cas també depèn de quan demanen les activitats. Si es fa a principi 

de curs la pots oferir, però a meitat de curs ja no hi ha places. 

 

[...]. 

 

El Consell Insular, com que ja tenen el pressupost que tenen, és igual. O el 

mateix amb el Govern Balear. 

 

Com ho podríeu millorar això? 

Jo el que estic pensant és poder oferir un preu més assequible per les escoles 

que volen demanar. I l’altre que seria ideal és que els patrocinadors no 

tinguessin exclusivitat.  

 

La Direcció General d’Educació Ambiental ens condiciona fins i tot com han de 

ser les activitats, la tipologia, etc. Però nosaltres estem en contacte amb les 

escoles i en coneixem les necessitats reals. 

 

Us adapteu als centres? 

Fa una anys, amb menys demanda, es feien activitats a la carta. Però avui en 

dia no és viable. Tot i això, sí que en alguna escola ens hem adaptat un poc. 

Però no podem crear una activitat específica per a cada centre. Penso que 

tenim prou varietat perquè tothom n’estigui satisfet. 

 

En el cas de l’educació secundària, hi ha menys demanda? 

Amb els instituts és molt difícil treballar, perquè tenen 50 minuts. I amb 

aquest temps es pot fer una xerrada i poc més. Si es pot allargar més és 

quan pots fer una activitat més dinàmica, però les complicacions són múltiples 

(que si hi ha el pati ara, que si aquell professor té l’altra hora...). Però jo ho 
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entenc, perquè tenen molt de continguts...i amb això també ens intentem 

adaptar un poquet. Tu ho vas veure en l’activitat que vam fer [al Cap de 

Llevant], en què la part de conclusions la intentarem adaptar un poc, i fer-la 

amb un Kahoot!, etc. 

 

Bàsicament treballem amb infantil, que és on hem vist que hi ha més 

mancança a nivell educatiu ambiental. A veure què et surt als resultats. Però 

a infantil alhora és on hi ha més demanda de les nostres activitats (com el 

conta-contes). En canvi, el Consell ofereix un munt de coses per secundària, 

però moltes de les quals són xerrades. A mi, personalment m’agrada defugir 

del concepte xerrada perquè és la metodologia que viuen tot el dia els 

alumnes, però sempre és més fàcil. 

 

A secundària m’agradaria oferir activitats més dinàmiques, però veig que hi ha 

un problema a nivell de temps. Demanen més xerrades de 50 minuts que 

activitats que durin més temps. 

 

Quan és el període d’inscripcions de les activitats? 

Del setembre a octubre. Però depèn del patrocinador, que és qui marca el 

període d’inscripció. També m’han demanat activitats al març i les hem fet, però 

són activitats que fem nosaltres directament.  

 

No heu pensat en formar part del programa de Salut Jove del Consell? 

No, perquè el que busquem és que si fem una feina tinguem una 

contraprestació econòmica. Som una ONG, però per tenir professionals que 

facin una feina fan falta incentius econòmics. 

Com es dona a conèixer les vostres activitats als centres? 

Les nostres activitats consten al web, però alhora a principi de curs enviem 

un correu a tots els centres amb la nostra oferta. Per ells és complicat, ja 

que una activitat que un any realitzaven amb un determinat patrocinador el 

següent any la patrocina un altre i això els dificulta que la puguin trobar. 
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Si això ho fan tots els organismes i entitats, els centres reben tota l’oferta de 

cop? 

Sí, els centres reben tota l’oferta de cop. Abans fèiem un llibret amb les 

activitats que distribuíem a les escoles, ara els l’enviem per correu electrònic.  

 

En fer les activitats, us fixeu amb el currículum? 

Jo m’ho vaig mirar fa uns anys, però també hi ha molts de canvis i tampoc hi fio 

molt. El currículum no és la meva guia.  

 

Teniu contacte amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera? 

Bé, ells ens han demanat un material complementari a nivell energètic. Fem 

coses, però fora de l’oferta educativa.  

 

Els alumnes entenen el concepte de Reserva de la Biosfera? 

Jo, pel que veig, els alumnes no saben què és el concepte de reserva de la 

biosfera.  

 

La conversa segueix una bona estona més. Em comenta els problemes de 

competències que acaben essent traves per a l’educació ambiental. M’explica 

que anteriorment havien fet activitats al Parc Natural, ja que abans no existia el 

Centre d’Interpretació del Parc; però que ara no en fan per no solapar amb 

l’oferta limitada d’activitats que es desenvolupen a s’Albufera des Grau. En 

acabar la trobada, i per relaxar-me una mica després de rebre tanta informació, 

faig una ullada a les samarretes del GOB i en compro una que hi diu “La 

Menorca que estimam”. Una frase senzilla, però que expressa els valors 

d’aquesta entitat. 
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