
 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

5. Illetes i Llevant com a ecosistema 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta es planteja com un recorregut-gimcana fotogràfica que 
parteix del Molí des Carregador i acaba en el mateix punt passant per sis 
zones de pistes. 

CENTRE D'INTERÈS Ecosistema litoral (platja i dunes) 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Molí des Carregador-Platja de ses Xalanes-Illetes-Pujol de n'Adolf-Llevant 

NIVELL 3er cicle Primària-1er cicle ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Observar les diverses relacions entre els elements que formen 

l’ecosistema litoral. 
• Identificar les diferents espècies vegetals que formen els ecosistemes 

litorals de Formentera, especialment els dunars. 
• Prendre consciència del respecte que ha d’estar present en tots els 

contactes de l’home amb la natura. 

CONTINGUTS • Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera 
• Molí des Carregador 
• Platja de ses Xalanes 
• Casetes varador 
• Pou de ses Illetes 
• Pujol de n’Adolf 
• Véndes de Formentera 
• Vegetació dunar i marina (algues i Posidonia Oceanica) 
• Vegetació invasora 
• Formació del sistema dunar 
• Mesures de protecció i regeneració de l’ecosistema 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en equips de treball que hauran de cooperar 
mentre exploren les sis zones del recorregut. Hi ha un temps limitat per 
zona, els equips són avaluats pels seus caps d’expedició i s’avaluen també 
entre els membres de l’equip.  

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran 
el tipus d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats 
educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Sortida: 4 h 

Posterior a la sortida (opcional): 2h 30’ 

MATERIALS 
 

La sortida: Pistes amb fitxes de les plantes, mapa de la zona 

Posterior a la sortida: Mur digital amb les imatges de la sortida 
Activitats “Dunes en perill” i “Véndes de Formentera” 
https://www.herbarivirtual.es 
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