
Organitza:                          Executa: 

Activitats 

Objectius:  

• Donar a conèixer els valors dels espais forestals. 

• Millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal.  

• Disminuir el nombre d'incendis i augmentar la cultura del risc. 
 

 

 

    Informació 
 http://forestal.caib.es 

 https://www.facebook.com/bosqueta.forestal?ref=tn_tnmn 
 

Reserves d’activitats 
 http://bit.ly/Z7TF9J 

 xarxaforestal@gmail.com 
 

 

Xarxa forestal 

        La Xarxa Forestal promou activitats per a fomentar la prevenció d’incendis forestals i sensibilitzar 
en els valors i la importància dels boscos. Aquestes iniciatives s’impulsen des del servei de Gestió 
Forestal i Protecció del Sòl i de l’Ibanat , amb el suport dels agents de medi ambient, afavorint la 
transmissió de coneixements i experiències sobre els espais forestals (alzinars, pinars, ullastrars, 
garrigues, ...) i recolzant iniciatives de defensa del patrimoni forestal. 
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Xerrades forestals 

• Objectius: millorar la relació de les persones amb  els boscos i 
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals.  

• Capacitat: 1 grup classe. 

• Lloc: centre educatiu. 

• Durada: 55’ 

• Observacions: preferentment centres educatius situats a comarques 
forestals. 

 

    Les xerrades tracten diferents aspectes dels nostres boscos (valors i funcions, incendis, erosió, 
sanitat forestal etc.) i temes forestals d’actualitat  acompanyats per imatges.  

Organitza:                                 Excuta: 

TEMES FORESTALS Primària Secundària 
i Adults 

1. Els boscos i la protecció del sòl: erosió i desertització. - x 

2. Salut forestal: desequilibris i control. x x 

3. Gestió forestal pública a les Illes Balears. - x 

4. Importància del bosc en la conservació del sòl. x x 

5. Agents de Medi Ambient: tasques i funcions. x x 

6. Gestió de la prevenció contra els incendis forestals. - x 

7. Incendis forestals: prevenció, extinció i restauració.  x  x 

8. Conte  “Ni 1 foc al bosc!”  Infantil i 1r cicle de 
primària   
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Organitza:                                 Executa: 

Tallers forestals 

• Objectius: millorar la relació de les persones amb  els boscos i 
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals.  

• Capacitat: 1 grup classe. 

• Lloc: centre educatiu. 

• Durada: 55’ 

• Observacions: preferentment centres educatius situats a comarques 
forestals. 

      Els tallers són activitats de caire pràctic adaptables a les necessitats de cada grup. Permeten tocar, 
ensumar, mirar, ..., material forestal  (plantes, troncs, llavors, insectes, terra, substrats, etc.).  

 

  TALLERS Primària Secundària 
i Adults 

1. Els troncs guarden secrets. x x 

2. Les fulles, claus per identificar les espècies forestals. x x 

3. Les llavors, unes capsetes plenes de vida.  x x 

4. Els descomponedors del sòl, els recicladors del bosc. x x 

5. Recuperació de la memòria sobre els usos tradicionals del bosc x x 

6. Construcció d’un mapa forest-ambiental interactiu. x x 

7. La xylocapsa: col·lecció de troncs  de diferents espècies en servei de 
préstec, amb opció a visitar la XYLOTECA de Menut. 

x x 

3 

Xarxa Forestal 

2019-2020 

 
NOU 

 



 Visites forestals 

• Objectius: millorar la relació de les persones amb  els boscos i 
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals.  

• Capacitat:  màxim 2 grups classe. 

• Lloc: en funció de la visita elegida. 

• Durada: mínim 2 hores. 

• Observacions: preferentment centres educatius situats en 
comarques forestals. 

       Les visites forestals es realitzen en zones de bosc properes a l’entorn del grup que sol·licita  
l’activitat o bé a les bases operatives on hi ha els mitjans d’extinció d’incendis (Son Bonet a 
Mallorca, Sa Coma a Eivissa, o S’Arangí a Menorca). 

 

VISITES Primària Secundària i 
Adults 

1. Jugant descobrim el bosc. x 1r cicle ESO 

2. El bosc RE- VIU (visita a una zona que ha patit un incendi forestal) x x 

3. Mitjans aeris i terrestres d’extinció d’incendis forestals. x x 

Organitza:                                    Executa: 

Xarxa Forestal 
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Organitza:                                    Executa: 

Banc de llavors i  

viver 

• Objectius: realitzar activitats de sensibilització  envers els 

nostres boscos en un entorn estratègic (CEFOR-MENUT). 

• Destinataris:  adults i grups de tots els nivells educatius 

depenent de l’activitat escollida. 

• Capacitat: 2 grups classe. 

• Lloc: f inca pública de Menut (Escorca). 

• Durada: 2 – 3 hores depenent de l’activitat. 

        A la finca pública de Menut es troba el Centre Forestal de 
les Illes Balears (CEFOR-MENUT). Consta d’un conjunt 
d’instal·lacions per a produir planta forestal de les Illes 
Balears. Està format per: banc de llavors, línia de sembra, 
plataformes del viver, xyloteca, horts llavorers, oficines, 
centre de documentació forestal, caldera de biomassa, 
recull d’eines forestals, botiga de venda de planta 
autòctona, etc. 
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Organitza:                                 Executa: 
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  ACTIVITATS AL BANC DE LLAVORS, XILOTECA  I  VIVER  Destinataris 

  1. Visita guiada a les instal·lacions del CEFOR-MENUT.   Adults  

  2. Funcionament d’un viver forestal: recol·lecció, tractament de les llavors i activitat de 
sembra i manteniment del viver. 

  Batxillerat -CFGM-CFGS 

  3. El viatge de les llavors i el treball forestal al CEFOR-MENUT   Primària i ESO 

  4. Coneix el treball d’un viver forestal   Grups amb dificultats 

  5. La diversitat de la fusta: La xiloteca del CEFOR-MENUT   Adults 

Què curiós! 

CEFOR-MENUT 
Xarxa Forestal 

2019-2020 



Organitza:                                    Executa: 

Bosc i  
caseta des bosc 

        El Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR-MENUT) consta també d’un conjunt 
d’instal·lacions  per a la descoberta dels nostres boscos: la caseta del bosc i el bosc de sa caseta.  
Aquests recursos permeten realitzar activitats de descoberta de la flora i fauna autòctona, així 
com aspectes de prevenció d’incendis, antics oficis muntanyencs, sanitat forestal, etc...   

 

• Objectius: realitzar activitats de sensibilització  envers els 

nostres boscos en un entorn estratègic (CEFOR-MENUT). 

• Destinataris:  adults i grups de tots els nivells educatius 

depenent de l’activitat escollida. 

• Capacitat: 2 grups classe. 

• Lloc: f inca pública de Menut (Escorca). 

• Durada: 2 – 3 hores depenent de l’activitat. 
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Organitza:                                    Executa: 8 

ACTIVITATS DE LA CASETA I EL BOSC DESTINATARIS 

 1. Itinerari pel bosc de Menut i visita a la caseta des bosc. Tots els públics 

 2. Joc de descoberta del bosc de Menut (activitats sobre 
flora, fauna i accions humanes).  

2n i 3r cicle primària 
i primer cicle d’ESO 

3. Voluntariat forestal: recollida de llavors, neteja de caixes 
niu, restauració de camins, etc. 

Tots els públics 
 

Ummm quina 
oloreta de bosc! 

2019-2020 
Xarxa Forestal 
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Organitza:                                    Executa: 

Reforestació i 

jardins forestals 

 

• Objectius: Millorar la relació de les persones amb  els boscos i 
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals. També 
promoure la planta autòctona forestal per a realitzar xerojardins.  

• Destinataris:  adults i grups de tots els nivells educatius. 

• Capacitat: dos grups classe. 

• Lloc: espai forestal a determinar, jardí públic o del centre educatiu. 

• Durada: 2-3 hores aproximadament. 

• Observacions: preferentment centres educatius situats en comarques 
forestals. 

 

 

         Les reforestacions amb plantes autòctones contribueixen 
la creació o millora de les masses forestals amb una presa 
de consciència davant els incendis forestals. També es 
presenta la possibilitat de realitzar jardins d’espècies 
autòctones  a zones públiques  o centres educatius. 
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Organitza:                                    Executa: 

Reforestació i 

jardins forestals 

 

• Objectius: Millorar la relació de les persones amb  els boscos i 
aconseguir una disminució del nombre d’incendis forestals. També 
promoure la planta autòctona forestal per a realitzar xerojardins.  

• Destinataris:  adults i grups de tots els nivells educatius. 

• Capacitat: dos grups classe. 

• Lloc: espai forestal a determinar, jardí públic o del centre educatiu. 

• Durada: 2-3 hores aproximadament. 

• Observacions: preferentment centres educatius situats en comarques 
forestals. 

 

 

         Les reforestacions amb plantes autòctones contribueixen 
la creació o millora de les masses forestals amb una presa 
de consciència davant els incendis forestals. També es 
presenta la possibilitat de realitzar jardins d’espècies 
autòctones  a zones públiques  o centres educatius. 
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Feis un bon 
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Organitza:                          Executa: 

                               

         SUMA’T A LA PREVENCIÓ   

Organització: Setmana d’activitats forestals 

relacionades amb la prevenció  i autoprotecció de 

vivendes ubicades dins zona forestal davant dels 
incendis forestals.  

Destinataris: entitats o institucions preocupades per 

l’afectació dels incendis forestals sobre habitatges 

situats a prop o dins zona forestal. 

Més informació: contacteu amb Xarxa Forestal 

  

         

 

Xarxa Forestal 
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Dissenyant projectes o 

activitats forestals... 

Tens alguna idea per fer un projecte forestal? 
 

Si no trobau a aquesta guia cap activitat que encaixi amb els vostres objectius o 
possibilitats, la Xarxa Forestal pot ajudar-vos.       

   

 
ANIMAU-VOS I 
CONTACTAU AMB NOLTROS 
 xarxaforestal@gmail.com 

Xarxa Forestal 
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Hi ha moltes possibilitats... 

realitzar una campanya publicitària municipal sobre prevenció d’incendis 

forestals, participar en programes de ràdio, exposar treballs, dibuixar 

cartells per penjar als comerços locals, enviar postals, fer adhesius, utilitzar 

les xarxes socials com web, facebook, etc.    

 

 
Als espais comuns... 

Als aparadors de les botigues... 

Les activitats de la Xarxa Forestal són gratuïtes però ... el grup que participa adquireix 
el compromís de difusió de les accions forestals realitzades al seu àmbit local per tal 

d’ajudar a la tasca de sensibilització de la població per a la  
defensa del patrimoni forestal. 

1 de maig a 15 d’octubre 

Època de màxim risc d’incendi  

Ni 1 foc al bosc! 

Dibuixar o escriure postals recordant no fer foc a l’estiu. 

Xarxa Forestal 
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Recorda i ajuda a 
difondre… 


