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Com ja deveu saber, els Camps d'Aprenentatge de les Balears pretenen ser
uns serveis a disposició de les escoles on es treballen una sèrie d'objectius i
continguts del currículum en un lloc específic i un espai que afavoreixin la
convivència del grup.
Els itineraris i les activitats que s'han de realitzar durant els dies d'estada al
Camp els tria cada grup segons les seves programacions, els nivells, la
procedència i les característiques de l'alumnat. Al bloc d’activitats hi trobareu
la informació sobre l’oferta d’ activitats i itineraris que ofereix el Camp.
Perquè l'estada sigui el més profitosa possible, cal programar amb temps la
sortida i procurar que aquesta sigui una continuació de les activitats
programades durant el curs, per tant, el treball previ i posterior que es faci a
l'aula és molt important.
Al Camp, hi treballam dos mestres que programarem amb voltros les
activitats, la distribució del temps i els aspectes organitzatius a tenir en
compte.
Durant el temps de permanència al Camp, que pot ser d’un o dos dies per a
les escoles de Menorca, o tres dies per les de fora de l’illa, els mestres vos
acompanyarem en la realització d’activitats i itineraris i vos proporcionarem
els recursos necessaris per a la resta del temps d’estada.
La casa només disposa de condicions per albergar un màxim de 30 persones
És necessari que a l’aula programeu i treballeu també les activitats
d'organització de tasques, de normes d’ús de les instal·lacions públiques i de
temps d'esbarjo i convivència a fi d'aprofundir en les relacions personals,
sovint oblidades i que mereixen una especial atenció a l'hora de preparar la
sortida.

ASPECTES ORGANITZATIUS
L’ús de les instal·lacions des Pinaret és gratuït, i correspon al grup pagar els
serveis que hagi d’emprar de menjador i de transport per arribar al Camp.
Cada grup és responsable de la cura, neteja i l’ordre de les instal·lacions, i

per tant, us recomanem que prepareu amb antelació grups de feina per
realitzar les següents tasques:
- Posar i llevar taules.
- Servir els menjars.
- Escurar i recollir els plats i els coberts que s’han fet servir.
- Granar la sala, habitacions, aula i banys.
- Recollir els materials i jocs que s’hagin emprat.
- Apagar els llums i les estufes encesos innecessàriament i revisar-ho
sobre tot abans de anar-se al llit o de partir d’itinerari.
El Camp disposa de:
-

Mantes i coixins.
Els materials d’higiene necessaris per la realització de les tasques de
neteja.
Farmaciola a la casa i de campanya.
Materials específics per a la realització de cada activitat o itinerari.

Els materials a portar per part de l’alumnat que realitza estades de més d’un
dia seran els següents:
-

Sac de dormir o llençols.
Coixinera i llençol de davall
Estris de neteja personal i roba de recanvi.
Tovallola
Calçat còmode.
Cantimplora.
Tovalló de roba
Motxilla
Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social (per al professorat
assistent).
Permís patern/matern per a assistir al Camp (per al professorat
assistent).
Permís per poder publicar fotografies amb finalitat didàctica.
I tot el que els mestres responsables de l’estada considerin necessari.

Degut a que participeu d’un entorn natural públic i privilegiat i que des de ja fa
cursos donam especial rellevància a actuacions de conservació i sostenibilitat
del medi ambient, durant la vostra estada demanam una especial
col·laboració per aconseguir:

-

Estalviar aigua.

-

Mantenir en bones condicions els estris, els materials i el mobiliari
d'interiors i exteriors.
Fer un ús adequat de la llum artificial, la calefacció i els
electrodomèstics.
Respectar l'entorn de les instal·lacions: veïnats, cultius, animals...
Evitar la generació de fems i, en tot cas, destriar les deixalles per

-

reciclar-les posteriorment.
Convé que eviteu dur materials d’emprar i tirar, i que treballeu hàbits com
l'ús d'una cantimplora, una carmanyola o un tovalló de tela que redundaran
en la reducció de matèries primeres i la posterior despesa i problemàtica
derivada de l'eliminació dels residus.

