
  

PROPOSTA del CdA davant el COVID-19
Curs 2020-21

Davant aquest estat d’excepcionalitat que ha provocat el virus, el 
Camp d’Aprenentatge Es Pinaret planifica possibles escenaris per 
atendre els centres educatius durant el proper curs 2020 - 21



  

ESCENARI QUE FA EL CAMP QUE FA EL GRUP

NORMALITAT Es realitzaran les activitats 
seguint les normes establertes 
per la Conselleria de Salut i 
Consum .

El grup es desplaça al Camp 
com sempre s’ha fet per 
participar de les activitats.

CAP A LA NORMALITAT
Es realitzaran les activitats 
seguint les normes establertes 
per la Conselleria de Salut i 
Consum. 
En aquest escenari s’haurà de 
tenir en compte que cada grup 
necessitarà dos dies per fer una 
activitat.

Es pot venir al camp en grups 
bimbolla

Els mestres del camp 
d’aprenentatge es desplaçaran al 
centre escolar on s’adaptaran les 
activitats i els continguts.

El grup participa de les activitats 
al mateix centre

Els mestres del camp  es 
desplaçaran a un lloc proper al 
centre escolar i adaptaran les 
activitats i els continguts al lloc.

El grup es desplaça al lloc proper 
al centre a peu o bicicleta  per 
participar de l’activitat.

CONFINAMENT Creació de recursos audiovisuals 
(vídeos, kahoots, quizz, ...)

A casa podran utilitzar aquests 
recursos audiovisuals.

1. Possibles escenaris



  

Com ja hem dit els mestres dels CdA Es Pinaret no 
tenen cap inconvenient a flexibilitzar el número 
d’alumnes que visitaran els CdA.

En tot moment seguiran les instruccions de la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Creiem que la manera en què es plantejaran les sortides 
dependrà de cada centre educatiu. Tampoc veim cap 
impediment per adaptar-nos a aquesta situació (ràtio, 
alumnat,normes a seguir).

2. Flexibilitat alumnat / activitat

En quan al desenvolupament d’activitats al centre,  
hem de tenir en compte que un dels objectius que 
tenen els camps d’aprenentatge és la interpretació que 
es fa de l’entorn. La nostra proposta és la d’apropar-
mos per tal de poder seguir fent aquesta interpretació 
de l’entorn en unes condicions favorables..

També hem de tenir en compte que els escenaris 
poden anar variant al llarg del curs.

Aquesta flexibilitat que proposam només serà possible 
si hi ha un contacte continu entre els Camps 
d’Aprenentatge i els centres. 



  

3. Recursos

Depenent del lloc on desenvolupem l’activitat hem de veure si és viable poder 
anar-hi en bicicleta. Sobretot que tot l’alumnat que en tengui la pugui dur.

És convenient, en aquest cas i depenent de l’itinerari a seguir, veure la possibilitat 
que la policia local dirigeixi la ruta per salvaguardar el camí que facem amb 
bicicleta.

En el cas d’elaborar tallers, encara hem de determinar quins farem i si l’alumnat ha 
de dur part d’aquests recursos.



  

4. Els mestres

En el cas de no poder començar el curs amb normalitat, per part del 
professorat implicat, no hi ha cap inconvenient en adaptar-se a la nova 
situació. Així i tot s’han de tenir en compte una sèrie de punts:

En el cas del desplaçament del mestres 
per fer diferents itineraris, han d’haver 
estudiat amb
temps les possibles alternatives 
plantejades. Encara
que els coneguem més o manco, és 
necessari estudiar-los per oferir una 
activitat de qualitat i sobretot tenir marge 
d’actuació en cas d’haver de fer aquestes 
adaptacions i tenir les instruccions dictades 
per la Conselleria d’Educació Universitat i 
Recerca. 



  

Mestres del CdA Es Pinaret:

Margalida Cifre Payeras
Joan Uris Mercadal

Juny 2020
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