
 
UNA JORNADA DE FEINA AS PINARET  

EXPLICACIÓ  

 
La jornada de feina as Pinaret pretén ser un mitjà de participació de l'alumnat al servei de la  

millora d'un entorn comunitari. Durant un matí en contacte amb la natura, els alumnes  

dediquen, de forma altruista, el seu temps i esforç per realitzar accions dins del marc del  

desenvolupament sostenible, la conservació i restauració d'espais naturals i l'educació  

ambiental.  

 

Mitjançant el treball en equip assoleixen sentit de pertinença a un espai propi, mentre es  

sensibilitzen i aprenen a adoptar hàbits més respectuosos amb el nostre entorn.  

 

Aquesta activitat va especialment dirigida als grups d'ESO dels diferents centres de la  

localitat.  

 

I perquè la jornada sigui al més ambiental possible, recomanam el desplaçament des de  

Ciutadella en velo o a peu.  

 

 

 
OBJECTIUS  

 
- Fomentar el coneixement de la finca municipal des Pinaret.  

- Promoure la implicació social i la participació comunitària en les tasques de recuperació de  

l'entorn.  

- Dur a terme experiències de conservació pràctica.  

- Conèixer i valorar algunes tècniques i hàbits respectuosos sobre l'entorn.  

- Assolir el sentit de pertinença a la comunitat i valorar la importància de l'acció directa i  

conjunta per a la conservació dels espais verds.  

 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT  

 
Realitzarem les feines dividits en tres grups, dirigits pel mestre. Prèviament, a l'aula, s'hauran 

organitzat els grups i triat, dins una llista de tasques a realitzar, dues feines diferents per grup, que 

executarem al llarg del matí, amb un descans enmig per berenar. Convé que aquestes feines 

seleccionades no siguin gaire coincidents, i que els responsables del grup les comuniquin amb 

antelació al professor des Pinaret, per tal de tenir a disposició els recursos necessaris.  

 

Abans de començar les feines, es realitzarà una petita explicació de la finalitat de cada una de les 

accions, de l'elecció de les eines i materials amb els quals es treballarà i de la forma ambientalment 

més respectuosa de dur-les a terme.  

 

En acabar la jornada de treball, cada grup explicarà a la resta de companys de l'aula les  

activitats realitzades.  

 
 



Les tasques proposades des del Camp són les següents:  

 
- Conservació del jardí de les dones.  

- Manteniment de la fusta dels bancs, taules i circuit esportiu de l'àrea recreativa.  

- Control i seguiment de plagues forestals.  

- Manteniment de portells i barreres.  

- Plantacions d'espais amb diferents espècies autòctones.  

- Neteja d'espais: àrea recreativa, camins i tanques properes a les cases.  

- Eixarmament d'ullastres de tanques i camins.  

- Manteniment i plantacions de l'hort i el jardí de plantes aromàtiques.  

- Recollida dels fruits i cultius madurs (garroves, ametles, cereals).  

- Creació de planters d'espècies forestals, hortícoles i ornamentals.  

- Pintura de xarangues i altres jocs tradicionals a l'espai exterior de les aules.  

- Manteniment dels diferents elements etnològics de la finca: era, canals, barraques i 

parets.  

- Neteja i condicionament dels habitacles dels animals de la finca.  

 
Per descomptat estarem oberts a altres propostes que es puguin consensuar des del grup,  

sempre que siguin viables i no comportin risc per als integrants del grup ni deteriorament 

de l'espai.  

 
S’ha de dur roba i calçat adequat, gorra i guants de feina (els qui en tenguin) 

 
 
 
RECURSOS I MATERIALS  

 
- Fulletó explicatiu per als participants.  

- Eines senzilles i materials per a la realització de les feines.  

- Mitjans de comunicació per a la divulgació de les activitats realitzades i de recull de les  

experiències o de futures propostes per part de l'alumnat.  

- Tècnics agrícoles i forestals de la brigada municipal i de l'Ibanat  


