Benvolgut/des,
En primer lloc, ens volem disculpar per contactar amb vosaltres en aquestes dates amb el curs ja
començat. Estem en un temps convuls i no volíem fer passes sense estar ben segurs del que podem fer i
oferir. Les darreres instruccions publicades al BOIB ens permeten fer les activitats al Camp, adaptant-les
en tot moment als protocols de seguretat i higiene establerts per la Conselleria, però no serà possible
fer pernoctes.
En aquest sentit us vull recordar que hi ha la possibilitat de continuar fent les activitat al camp que ja
coneixeu i que trobareu a la web del camp http://campsdaprenentatgeib.org/web/espinaret.
Així mateix i com que està permès l’ús de transport escolar us animem a que vingueu al Camp.
Us volem informar que una volta haguem fet les baremacions oportunes, ens posarem en contacte amb
el grup que ha demanat l’activitat per acabar de concretar on i com es farà l’activitat. En aquest sentit i
degut a l’estat actual, l’equip de mestres del CdA Es Pinaret serà flexible possibilitant, si es cau, poder fer
l’activitat al centre.
IMPORTANT!!! NOU CALENDARI DE SOL·LICITUDS.
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 de camp.
En qualsevol cas, no dubteu en cridar (971481702 i 60911106) o enviar un correu a
caespinaret@educaib.eu per aclarir-ne dubtes o plantejar-me noves propostes o modificacions.
Molts d’ànims i sort.
L’Equip de Mestres del Camp d’Aprenentatge Es Pinaret

