Parc Nacional Marítimo-terrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera
Situat enfront de les costes del migjorn de Mallorca, el subarxipèlag de Cabrera va ser
protegit l’any 1991 amb la figura de protecció més important, convertint-se en el primer
Parc Nacional Marítimo-terrestre de tot l’estat espanyol.
El Parc té més de 10.000 hectàrees i la seva superfície terrestre (aproximadament el 13% del
total) la conformen les 18 illes i illots de l’arxipèlag, entre les quals destaquen sa Conillera i
Cabrera Gran. Aquesta darrera es troba entre les illes sense urbanitzar més grans de la
Mediterrània occidental i posseeix uns fons marins en un estat de conservació magnífic.
Les illes del Parc es troben entapissades principalment per una cobertura vegetal de garriga
i pinar, enriquida per la presència de flora especialitzada a altres indrets. Destaquen les
plantes litorals i un tipus de rogeta que constitueix l’únic endemisme exclusiu de l’illa.
Dins la fauna terrestre sobresurten els petits invertebrats, entre els quals trobam un gran
nombre d’endemismes; dels vertebrats destaquen l’endèmica sargantana balear (amb un
total de 10 subespècies a tot el Parc) i els aucells sedentaris (com el busqueret coallarga),
migradors (com el falcó marí) o nidificants (com l’àguila peixatera).
Les aigües de Cabrera constitueixen la principal raó de ser del parc; a les seves praderies de
posidònia es pot trobar una de les diversitats d’espècies de peixos més altes de la
Mediterrània.
Finalment, la seva història, teixida entre d’altres pels monjos bizantins, els pirates
musulmans i els captius napoleònics, i els aspectes etnogràfics aportats per pescadors,
pagesos i garriguers, s’afegeixen als valors naturals per donar un conjunt de notable valor
patrimonial.

Activitats que s’ofereixen:
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Cabrera des de l’aula (activitat al centre educatiu)
Un viatge virtual a la més petita de les grans Balears, a l’únic
Parc Nacional de les Illes, a alguns dels fons marins més ben
conservats de tota la Mediterrània, a la tragèdia de milers de
presoners abandonats a la seva sort en uns dels primers
camps de concentració de la història.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Marítimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Adquirir nocions generals dels principals
organismes vius que es troben a l’arxipèlag.
–Entendre la importància de la conservació
dels espais naturals.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, adults i grups
organitzats.
Capacitat: 40 alumnes per xerrada.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1 hora.
Observacions: l’activitat es fa durant tot el
curs escolar.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 696 350 044
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Exposició itinerant
Una exposició amb diferents panells que, una vegada
instal·lada al centre, permetrà als alumnes apropar-se a
l’arxipèlag de Cabrera i conèixer els seus valors naturals, així
com el seu patrimoni històric, etnogràfic i cultural.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Marítimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Adquirir nocions generals dels principals
organismes vius que es troben a l’arxipèlag.
–Entendre la importància de la conservació
dels espais naturals.
–Divulgar els principals fets històrics de
l’arxipèlag de Cabrera.
–Entendre l’etnografia i la cultura popular
lligada a l’illa.
Nivell educatiu: primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, adults i grups
organitzats.
Lloc : el propi centre educatiu.
Durada: d’una a dues setmanes,depenent
de la disponibilitat.
Observacions: és necessari disposar d’una
sala adient al centre per col·locar l’exposició.
L’activitat es fa durant tot el curs escolar.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 696 350 044
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

Es Castell
Sorgint d’entre les roques com una part més del penya-segat,
el castell de Cabrera ha estat testimoni d’alguns dels episodis
més importants de la història de l’arxipèlag (els atacs pirates
a l’Edat Mitjana, l’empresonament de soldats napoleònics,
etc.). Dita construcció ens servirà d’escenari per conèixer la
interessant i dramàtica crònica de l’illa de Cabrera.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Marítimo-terrestre
de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de
l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–-Identificar les principals unitats
paisatgístiques de la vegetació al Parc.
–Conèixer alguns fets i personatges rellevants
de la història de la Mediterrània a través del
patrimoni arquitectònic i cultural.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius, adults
i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera
Durada: 1 hora i mitja
Observacions: dificultat mínima.

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 696 350 044
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Full d’inscripció
Organitza:

Ruta arqueològica
Les restes d’una necròpoli, unes cubetes de salaó de peix i un
taller de porpra d’època bizantina (del segle V al VII d.C.) i els
fonaments dels rudimentaris habitatges dels presoners
napoleònics (que varen romandre a Cabrera del 1809 al 1814)
constitueixen peces perdudes d’un trencaclosques històric
que els arqueòlegs i historiadors s’esforcen a desxifrar.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Marítimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Donar a conèixer les tasques d’arqueologia
al Parc.
–Identificar els diferents períodes històrics a
l’illa de Cabrera.
–Conèixer feines antigues.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària,
secundària, batxillerat, cicles formatius,
adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera.
Durada: 2 hores
Observacions: dificultat mínima.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 696 350 044
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

Excursió a la Miranda
Punt privilegiat d’observació de la badia principal de Cabrera
Gran, coneguda com es Port, el puig de La Miranda o
Bellamirada constitueix un dels cims més alts de l’interior de
l’illa. La pujada al seu observatori ens permetrà conèixer
millor l’orografia i paisatge illenc, així com apropar-nos a
algunes de les espècies animals i vegetals de l’illa.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural
protegit.
–Conèixer el Parc Nacional Marítimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
–Fomentar actituds i comportaments
respectuosos amb el medi.
–Conèixer les principals unitats
paisatgístiques de la vegetació al Parc.
–Identificar alguns elements de la flora i la
fauna que trobam per la ruta.
–Afavorir el reconeixement dels principals
accidents geogràfics i la toponímia de l’illa.
Nivell educatiu: secundària, batxillerat,
cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 50 alumnes
Lloc de trobada: oficina del Parc a Cabrera.
Durada: 2 hores
Observacions: dificultat mitjana-baixa.
Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 696 350 044
A/e: guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
Full d’inscripció

Organitza:

