Excursió a Cúber i Binimorat

Es va realitzar el passat dijous, dia 12 de maig de 2005. A aquesta sortida, els
infants de primària observaren l’embassament de Cúber i el seus voltants i
s’enfilaren pel camí de l’Ofre fins arribar a Sa Font de s’Aritja, a Binimorat. Els
d’educació infantil, es conformaren fent descoberta de l’embassament i observant
de ple el bosc d’alzines que hi ha aprop, això si, feren la volta al gran llac.
Aquesta sortida és fruit de la tasca conjunta [projecte descobrim el bosc1] entre
l’equip de mestres de l’escola i n’Antònia Llabrés, tècnica de la Conselleria de Medi
Ambient, que ens ha ajudat a preparar l’activitat amb la intenció de descobrir els
animals i les plantes que podem trobar als boscos de la nostra serra per així
coneixer-los i estimar-los.
A les barreres de Cúber ens esperaven na Toni i en Xesc -del Servei Forestal de la
Conselleria de Medi Ambient- per acompanyar-nos a aquesta petita descoberta del
medi.
Els més grans, els de primària, amb els seus mestres: n’Encarna, en Juan Pedro i
en Josep, anaren primer a conèixer sa Font des Noguer, per després anar pel camí
de carro que va de l’Ofre fins a sa Font de s’Aritja, un lloc on pogueren observar
alguns animalons i arbres que conformen el bosc.
Ses Girafes (el grup-classe de 5 anys) no s’han contentat només en aprendre
coses sobre el bosc, també han volgut contribuir en la seva conservació amb
aquesta activitat:
Després de la visita que ens va fer n’Antònia Llabrés per ensenyar-nos coses dels
nostres boscs, a la classe hem treballat: Què trobam als nostres boscs?
·Hem vist com és un pi, quin és el seu fruit, quins animals es relacionen més
directament amb ell (la cuca de pi, el puput,...).
·L’alzina, quin és el seu fruit, qui en menja. Amb l’aglà ferem un experiment,
en sembrarem dins un potet i ens han sortit alzines petites.

·Els ocells del nostre bosc, ens hem fitxat en cada un d’ells, el seu nom i
n’hem dibuixat un.
·Els mamífers del bosc, els insectes i animalons, en tots dos hem fet el
mateix.
Tota aquesta feina ens ha servit per la sortida que hem fet a Cúber on hem vist en
directe el nostre bosc.

1

Descobrim el bosc,

Un projecte conjunt d’educació ambiental entre el CP Pere Cerdà i el departament de Serveis
Forestals de la Conselleria de Medi Ambient.
L’equip de mestres de la nostra escola i membres de la Conselleria de Medi Ambient coordinats per na Toni Llabrés- hem posat en marxa un projecte d’educació ambiental amb
la finalitat de:
1) aprendre a observar i fomentar la curiositat,
2) observar i conèixer animals i plantes dels nostres boscos,
3) i aprendre a tenir cura de l’entorn.
Aquesta activitat va començar amb la vinguda a l’escola de na Toni [dimecres i dijous, 6 i 7
d’abril de 2005] que ens va sorprendre amb una presentació multimèdia sobre els nostres
boscos, les diferents parts que hi podem trobar, el pi i l’alzina, altres habitants del bosc, els
problemes que pateixen i quines són les coses que estan ben fetes o no quan som al bosc.
També va preparar un taller on, des dels més petits fins els més grans de l’escola, tocaren,
oloraren, classificaren, agruparen, relacionaren... diferents elements del nostre entorn
natural. Aquest va ser el primer contacte amb els tècnics especialistes de la Conselleria,
concretament amb el departament de Serveis Forestals de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears. Ara la sortida/descoberta que teníem projectada per aquest
dijous, 12 de maig, en l’anada a Cúber i Binimorat pogueren venir amb nosaltres en Xesc
Aquarel·les i na Toni Llabrés, ambdós membres d’aquest servei.

