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Benvinguts

En aquest curs tan especial que comença, als 
Camps d'Aprenentatge obrim les portes perquè 
vengueu a gaudir de la nostra oferta educativa, 
tan adient per a aquests moments; itineraris, 
tallers i activitats a l’aire lliure.

Volem aportar el nostre gra d’arena per fer-vos 
més fàcil l’any i que pugueu gaudir d’activitats 
complementàries amb els vostres alumnes fora 
del centre.



Oferta educativa

A causa de la crisi sanitària derivada de la 
COVID-19, tots els centres heu hagut de 
prendre noves mesures i repensar els horaris, 
espais, activitats, etc. Així ho hem fet també tots 
els CdA de les Illes Balears, establint 3 línies 
d’actuació diferents, perquè sigui cada centre 
qui triï l’opció que més s’adapti als seus plans, 
evitant així que s’hagi de renunciar a 
l’enriquiment que aporten els CdA.



Línies 
d’actuació

1.Els centres visiten el Camp 
d’Aprenentatge.

1.El Camp visita els centres.

1.Els mestres del Camp us ofereixen 
recursos, suport i assessorament.



1.Visites al 
Camp

ACTIVITATS
Podreu gaudir de totes les activitats que feim al 
Camp d’Aprenentatge Es Pinaret:

➢ Els animals del lloc

➢ L’hort

➢ Els bosc 

➢ Es Pinaret

➢Taller de roques de Menorca

➢ Jornada de feina

*Per al curs 20-21 les pernoctes no estan permeses.
   



2. Itineraris

ITINERARIS                                              

També podreu gaudir dels diferents itineraris 
que duim a terme 

➢ Santandria – Es Castellar

➢ Joc de descoberta de Ciutadella

Consultau la pàgina web

* Per al curs 20-21 les pernoctes no estan 
permeses.



3. Visites al 
centre
TALLERS                                                  

En aquesta línia d’actuació seran els docents 
responsables del CdA Es Pinaret qui es 
desplaçaran al centre, oferint els següents 
tallers:

➢ L’Hort escolar
➢ El Bosc.  
➢ Els animals

* Sempre que sigui possible, us animam a venir a fer les 
activitats al Camp d’Aprenentatge.                                  

Consultau la pàgina web



4.  El Camp com a 
suport 

Els docents del CdA us donarem suport en 
algun projecte que dugueu a terme al centre 
(hort escolar, ODS, animals, etc.). També 
podem assessorar proposant continguts 
relacionats amb el CdA., podent establir-se una 
relació que consisteixi en l’aportació de diferent 
material didàctic relacionat amb els continguts, 
per treballar-ho des del centre i visites al centre 
educatiu.



Hem de destacar que el principal atractiu que té 
el Camp d’Aprenentatge Es Pinaret és la 
interpretació que es fa de l’entorn tant cultural, 
natural com etnogràfic i del desenvolupament 
dels tallers.

La nostra proposta és la d’apropar-vos a l’entorn 
per tal de poder seguir fent aquesta interpretació 
del paisatge i de la nostra cultura en les 
condicions més favorables.



Com fer la 
sol·licitud

● Les sol·licituds s’han de tramitar via 
GESTIB.

● Hi haureu de fer constar la línia d’actuació 
que més us interessa (1, 2 o 3) i afegir els 
itineraris, tallers o continguts que voleu 
treballar.

● Si adjuntau una proposta didàctica, es 
tendrà en compte en la baremació.



Calendari 
d’inscripcions

 Del 14 al 20 de setembre :  EXCLUSIVAMENT grups 
que es van veure afectats per la cancel·lació de 

les activitats al curs passat degut al confinament.
 

Del 21 de setembre al 4 d’octubre: Període obert a 
tots els centres, amb la baremació establerta a 

les instruccions de funcionament del curs 20/21.
 

Dia 6 d’octubre: Publicació de llistes provisionals.
 

Del 6 a l’11 d’octubre: Confirmació de les dates 
assignades per part dels centres.

 
Dia 13 d’octubre: Inici de les activitats del camp.



Camp d’Aprenentatge Es Pinaret
caespinaret@educaib.eu

971481700
609111006

Mestres del CdA
Margalida Cifre / Joan Urishttp://campsdaprenentatgeib.org/web/espinaret/
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