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-VIATGE DE FI DE CURS-

 

Aquesta setmana a la revista IES Broggi, els estudiants de quart d’ESO
decideixen la localització del seu viatge de fi de curs. En aquesta
edició tractarem els següents temes:

Enquesta de possibles destinacions.
Història de la futura destinació.
Possibles activitats i horaris.
Allotjaments i àpats.
Costos del viatge.

 

Per començar a planificar aquest viatge el primer que necessitàvem
conèixer eren els interessos turístics dels estudiants de 4t.
Havíem de contemplar moltes altres coses, com, el cost, l’estada, el
transport, les activitats… Els destins que entraven dins de les nostres
condicions van ser: Costa Brava, Sevilla, Menorca i  el Sud de França. 
La gran majoria d’estudiants van escollir Menorca, com es pot veure
al gràfic.
Seguidament, vam informar la resta del grup del destí guanyador.
Aquests ens van comunicar les activitats que volien fer durant
l’estada.

 

ENQUESTA



ELS MÉS POPULARS

Excursió en vaixell. 

Turisme de platja.

Bussejar per les cales.

Visites d'interès turístic per la ciutat; (museus, estàtues, llocs
emblemàtics, història de Menorca…)

Activitats aquàtiques; (snorkel, surf, llanxa motora, paddle
surf…)

 



Menorca és una de les illes de l’arxipèlag espanyol, anomenat illes Balears, aquestes són:
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Menorca és l’illa amb dues llengües oficials que són el Català i l'Espanyol. 
El clima de Menorca és mediterrani, la mitjana de l’estiu és de 25 °C i a l’hivern la
temperatura mitjana és de 12 °C.

Menorca és l'illa més septentrional de les Balears. Presenta una història natural i humana i
una geografia peculiars. El nom prové de les expressions llatines Balears Minor i Minorica.
Menorca va ser poblada per primera vegada durant l’edat de bronze possiblement per
habitants de la península Ibèrica i de Cerdanya. La cultura característica de Menorca va ser
molt inspirada per la de la seva “germana gran” Mallorca. 

A Menorca els edificis més populars i coneguts serien els Monuments Megalítics les més
típiques sent: els Talaiots, Les Navetes i les Taules. 

-Els Talaiots són edificis amb variades funcions: vigilància, com a monument funerari o
ritual, o com a residència del líder del poblat.
 
-Les Navetes són construccions funeràries exclusives a Menorca. 

-I les Taules (exclusives també a Menorca) es componen de dues pedres que fan forma de
“T” que abunden tota l’illa no se'n sap del seu ús.

Menorca ha tingut molts conqueridors i han volgut ajudar i recolzar a la majoria dels que els
conquerien, la seva cultura derivant-se del que han anat aprenent durant els anys sent
conquerits. Com pescar i altres activitats “marines”

HISTÒRIA DE MENORCA



POSSIBLES ACTIVITATS

PASSEIG EN VAIXELL

Aquesta activitat consisteix en un passeig de tres hores per la
costa menorquina. L’itinerari del vaixell va fent una sèrie de
parades perquè així els passatgers puguin gaudir de les platges
de Menorca. El vaixell consta d’un bar en el qual es poden
demanar begudes, però a més a més amb l’entrada al vaixell et
regalen una consumició.  

BUSSEJAR

Consisteix en un Tour de snorkel pel Port d'Addaia. Una cala
situada entre els termes de Maó i del Mercadal, a la costa
septentrional de l’illa. La durada de l’activitat és de dues hores,
i només tenen un únic horari, de 17 h fins a 19 h.
Tot el material ve inclòs, a més els professionals expliquen la
fauna i la flora de la cala, junt amb la seva història. A més es fa
un curs d'inici a la immersió.



TURISME

Aquesta activitat consisteix en un Tour per les instal·lacions
de la formatgeria Subaida.
On es fabrica un dels productes més cotitzats de Menorca.
Durant aquest Tour es pot visitar la granja, amb els animals i
les instal·lacions de la fàbrica on es fabrica el formatge.
L'activitat té lloc a Port d'Addaia (on està la fàbrica), té una
durada de 60 minuts.

ACTIVITAT D’AIGUA

Consisteix en remar de peu sobre una taula de surf. És un
esport d’origen Hawaià molt popular, practicat arreu del món.
Aquesta activitat està localitzada a Fornells, cada grup disposa
del material (rem i taula de surf), a més a més un monitor ens
introduirà en aquest esport.



POSSIBLES HORARIS

ALLOTJAMENTS

Finalment, vam trobar una proposta d’hotel de la mateixa
cadena, si reservàvem des de l’aplicació expedia, el preu d’una nit
per cap era de 99 €. Aquest hotel tenia disponibilitat, a més de
restaurant, esmorzar inclòs i piscina, les habitacions són de dues
persones i en alguns casos de tres.



ÀPATS
 

DIMARTS - SOPAR

Aquest Restaurant està valorat en un
4,1 en Google Maps, està ubicada per
la costa de l'Algar, està a 10 min de
l’hotel.

 
 
 
 

DIMECRES - DINAR I SOPAR 

“Chiringuito Baristiu “amb un ambient
molt bo, vistes i menja molt bo. 8 min de
recorregut després de la ruta de Cala
Morell. (dinar)



DIJOUS - SOPAR 

“Jazzcuit”, pizzeria, amb una
àmplia quantitat de pizzes, uns
preus raonables, d’una mitjana de
10 €, trajecte de 13 min amb
autocar. Bon ambient i molta
tranquil·litat. 

“Sa Xerxa” menjar tradicional, preus
bastant elevats, d’una mitjana de 25 €,
unes bones vistes del mar i molt bona
localització. (sopar)

DIVENDRES - DINAR
(SOPAR AEROPORT)

“Es Port” restaurant a prop de
l’activitat i fàcil d’arribar, preus un
pèl elevats però amb una quantitat
generosa de menjar.



15 € paddle surf
9,50 € museu
40 € bussejar
35 € vaixell

SOPAR (dimarts): 5 €

DIMECRES

SOPAR (dijous): 10 €

DINAR (divendres): 20 €

Aquest viatge hem intentat gastar el mínim possible i
el necessari, però al final aquests són els costos:

HOTEL: 99 € per nit.
En total: 297 € per persona
TOTS: 

ACTIVITATS: 

En total: 99,5 € per persona
TOTS: 

ÀPATS: 

5 x 60 = 300 €

- 15 € dinar 
  15 x 60 = 900 €
- 25 € sopar
  25 x 60 = 1500 €

10 x 60 = 600 €

20 x 60 = 1200 € 
TOTAL: 

COSTOS DEL VIATGE

PREU TOTAL: 28.290 €

4500 €

5970 €

17820 €



LA GRAN GASTRONOMIA DE MENORCA

Menorca és una petita illa situada en la mar Mediterrània, té una
gastronomia rica i diversa que reflecteix la seva història i la seva
cultura. Al llarg dels segles, l'illa ha rebut la influència de moltes
civilitzacions diferents, com la romana, l'àrab i la catalana, i això es
reflecteix en la varietat de plats i ingredients utilitzats en la cuina
menorquina.

Un dels plats més populars de Menorca és la caldereta de llagosta.
Aquest plat es cuina tradicionalment al foc, amb llagosta capturada en
la zona, patates, tomàquets i cebes. Sol servir-se amb pa amb tomàquet,
que és pa fregat amb all i tomàquet.

Un altre plat popular a Menorca és l'ensaïmada, un tipus de pasta feta
amb farina, ous, sucre i llard de porc. Aquest dolç se sol servir en el
desdejuni o com a postres, i se sol cobrir amb sucre glas.

A més d'aquests plats, Menorca és coneguda pels seus mariscos, entre
els quals s'inclouen plats com la "garnatxa amb llagostins", que s'elabora
amb gambes i pebrot vermell, i el "raya al horno", que és un plat
elaborat amb un peix. 

En general, la cuina menorquina és una deliciosa i singular mescla de
sabors, reflecteix la història de l'illa i de la seva ubicació en la mar
Mediterrània. Des de substanciosos guisats fins a deliciosa rebosteria,
Menorca té alguna cosa a oferir per a tots els paladars.

Jordi Giribet Gómez

ARTICLES



La vida a Menorca no és molt complicada, tenen les seves tradicions,
el seu propi accent, però l’única diferència amb els altres és que els
preus en relació amb els edificis són bastant elevats, poden arribar,
depèn de la localització, als 700.000 €, la part bona de Menorca és
que hi ha bastants rutes per Menorca, amb transport i no són molt
cares, la més cara és 5,75 €, la resta estan per sota. Un altra cosa bona
de Menorca és que hi ha una sanitat pública, tot i que també hi ha
hospitals privats, però són opcionals. 
El clima de Menorca és mediterrani, no és ni molt calorós ni molt
fred, tampoc és molt humit, quan plou menys i la temperatura és més
elevada és a l’estiu, i a l’hivern la temperatura és més baixa i plou
més.
Si ets de platja, Menorca és la teva destinació, ja que és una illa té
bastantes cales, molt boniques i algunes tranquil·les.

 
 
 
 
 
 
 

Berta Cebrian

COM ÉS LA VIDA A MENORCA?



 
 

La fauna de menorca no es molt especial o exotica pero aixo no
vol dir que no es pot apreciar, la fauna en si, inclou tot tipus de
criatures com els mammals: mosteles, conills, eriçons i ratpenats.
Els rèptils: tortugues mediterrànies ol llangardaix balear. I els
ocells: (el grup d'animals més gran de menorca) els pinzells,
gavines, pardigues y corbs marins.

Durant l’hivern “apareixen” més els pir-roigs, piqueretes y tords.
Ja que molts ocells que migren fan l’escala de Menorca.

Durant l’estiu venen els procedents del sahara (orenetes, falciots y
abellerols).

Als espais oberts aloses, cogullades, blagueres, puputs i corbs. 

Vigilant els diferents espais hi ha una gran quantitat d'aus
rapinyaires i carronyeres fàcilment albirables com falcons,
xoriguers, esparvers, agullons i aguilons llacunes, i altres menys
visibles per la disminució d'espècimens a causa de la reducció de
llocs de cria com l'àliga pescadora, el àliga calçada, i el milà real.

Per fer-se una idea de la importància ornitològica d'algunes zones
podem posar dir que s'han arribat a anul·lar projectes urbanístics
per aquesta raó, el millor exemple del qual el tenim a l'Albufera
des Grau, on hi ha una gran població sedentària d'aus a la que
s'uneixen multitud d'altres espècies que acudeixen a criar.

 
 
 
 

LA FAUNA DE MENORCA

-Joel Perez



Eivissa ha sigut un gran referent arquitectònic per a les Balears, a més
a més Menorca al llarg de la seva història ha conviscut amb diferents
pobles de cultures variades els quals han deixat marcada la seva
petjada, i ho han fet en múltiples àmbits com en l’arquitectura. 

Igualment, les cases típiques de Menorca són molt interessants
perquè formen part de l'arquitectura tradicional menorquina. La que
realitzaven i realitzen els que viuen aquí, i no tant els que els
conquisten.

Les cases es caracteritzen per les seves formes quadrades, amb
gruixudes parets de marès (la pedra més abundant a Menorca) i amb
fusta d'ullastre. Aquestes cases sempre estan orientades al sud, amb la
seva teulada àrab inclinada i amb un orifici per a la recollida d'aigües
pluvials. I solen pintar-se de blanc, blau, o en tons ocres tant per a
millorar l'estètica com per a protegir i impermeabilitzar el marès dels
murs.

Antigament, no podia faltar el pou, ni el graó de pedra que permetia
que el senyor de la casa pogués muntar a cavall. Així és com seria una
casa Menorquina tradicional.

Clàudia Benito

ARQUITECTURA TRADICIONAL
MENORQUINA


