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1. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
 

1.1 Personal 
 

1.1.1 Relació del professorat del camp d’aprenentatge 
 

En aquest camp tan sols imparteix docència una professora, Selva Ana Garrone López, amb 
DNI 41.505.487-D. 
Sovint s’ha posat de manifest la necessitat d'un altre cotxe. I s'ha comptat amb l’ajuda de la 
directora del CEP, i  de l'assessora de llengües estrangeres (per la recollida al punt on s’acaba 
la sortida o per deixar el cotxe a primera hora del matí al punt d'arribada del migdia). L'altre 
moment on resultava necessari l'ús d'un altre cotxe era en el moment d'anar a recollir els grups 
que vénen d'Eivissa a La Savina. Això s'ha resolt amb la mateixa  empresa de busos que realitza 
les sortides i que ha portat a la professora a recollir el grup a La Savina. 
 
1.1.2. Horari 
 
L’horari compartit amb el CEP de Formentera és de 8h a 14h de dilluns a divendres, tot i que 
quan es realitzen sortides del camp d’aprenentatge, l’horari s’allarga segons les necessitats del 
servei. Això implica fer horari de matí i tarda (8h a 14 h/16.30-19.30) 
 
1.1.3. Distribució  de les tasques 
 
Com que només hi ha una persona al camp, totes les tasques les ha dut a terme ella. Es dona 
el cas d'un dia en que davant el solapament (el mateix matí) de dos grups que no tenien 
altres dates i per evitar que un dels dos perdés l'estada, l'assessora de llengües del CEP (que 
fins l'any passat compartia tasques amb el CA) realitzà la sortida amb un dels dos grups. 
 
1.1.4. Incidències 
 
Cap incidència destacable. 
 

1.2. Instal·lacions 
 
1.2.1. Àrees de treball de l’alumnat i del professorat 
 
Els dilluns o dies sense sortides/tallers l’àrea de treball del professorat ha estat l’oficina del 
CA de Formentera. 
L'alumnat d'Eivissa ha fet pernocta i els tallers a la Casa de Colònies de l'IB Jove. 
L'alumnat de Formentera ha fet els tallers i les activitats complementàries a les sortides al 
seu propi centre (CEIP Mestre Lluís Andreu, CEIP Sant Ferran de ses Roques i CEIP El Pilar de 
la Mola). 
Tots els alumnes, durant les sortides, han emprat l'aula més gran i completa a la nostra 
disposició: l’illa de Formentera. 



 
 
1.2.2. Allotjament 
 
Gràcies al conveni entre IB Jove, el Consell Insular de Formentera i la Conselleria d'Educació, 
es permet continuar utilitzant la casa de colònies com a seu del Camp d'Aprenentatge, fent-hi 
activitats/tallers que complementen els itineraris realitzats i al mateix temps, utilitzar la casa 
perquè els centres de fora de l'illa hi puguin pernoctar des del 16 de març fins al 15 d’octubre.   
El camp s’interessa per mantenir les instal·lacions en bon estat i col·laborar en les millores que 
pugui. 
 

1.3. Relacions 
 

1.3.1. Amb els altres camps d’aprenentatge 
 
Des de Formentera s’han mantingut algunes comunicacions telefòniques amb el camp 
d’aprenentatge de Sa Cala (Eivissa) i Son Ferriol (Mallorca) per coordinar actuacions i resoldre 
altres qüestions.   
 
1.3.2. Amb els centres escolars 
 
S’han realitzat reunions prèvies (presencials, via telefònica o correu electrònic), entre el 
professorat del centre que sol·licitava una sortida i la professora del camp, per escollir les 
activitats que interessaven al grup, adaptant el tipus d'activitat a les circumstàncies, 
necessitats, i en funció del projecte d’aula o de centre. 
La finalitat principal de la tasca del camp d’Aprenentatge de Formentera ha estat ajudar a 
assolir els objectius i continguts del currículum, a través  de projectes que s’han desenvolupat 
durant les estades al camp d’aprenentatge, mitjançant els recursos més adequats. A través de 
l’observació, la descoberta de l’entorn i l’experimentació directa, s’ha intentat que l’alumnat 
adquireixi coneixements sobre el medi natural, sociocultural i històric de Formentera, fent 
incidència especial als continguts d’educació ambiental i d’ interpretació del patrimoni. 
 
1.3.3. Amb les distintes institucions: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, 
ajuntaments i altres. 
 
S’han realitzat dos reunions presencials (Palma i Eivissa) amb els altres camps i el Servei 
d’Innovació per tal de fer un seguiment de les activitats del camp.  
També s’ha parlat per telèfon amb IBJove i personalment amb el personal del Consell Insular 
de Formentera, per tal de decidir com invertir el pressupost per millorar les instal·lacions de la 
casa de colònies, així com per aclarir l’estat del conveni entre IB Jove, el Consell Insular de 
Formentera i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.  
Ens hem reunit també amb l’artista Anna Ametller, amb la voluntat de treballar junts en els 
contes. Aquest any no ha estat possible per incompatibilitats d’agendes però de ben segur en 
una altra ocasió es podrà donar forma al projecte. 



Així mateix, s’ha mantingut un contacte constant amb la Consellleria de cultura, en l’àrea de 
patrimoni, que ens ha deixat amablement les claus de totes les instal·lacions que hem 
necessitat (Torre des Pi des català, Jaciments prehistòrics...).  
Hem d’agrair especialment la bona disposició també de l’encarregat del museu etnogràfic de 
Formentera, en Salvador, que ha col·laborat de manera activa i generosa en les gimcanes de 
descoberta de Sant Francesc Xavier, que tenen com a darrera zona, la visita al museu. Gràcies 
a ell, els alumnes no volien marxar. 
També hem mantingut contacte amb la Conselleria de Medi Ambient ja que hem desenvolupat 
activitats de contextualització i aprofundiment a les sortides que ells organitzen. Hem sol·licitat 
també informació sobre l’estat de vigilància de les platges quan ho hem trobat necessari. 
Finalment, hem de destacar l’ajuda de na Maria Mayans d’es Moliner i d’en Joanet Joana, 
pescador, que han estat una veu del passat ben present per als nostres alumnes. Sense els 
seus coneixements no són possibles aquests tipus de propostes.  
 

2. ACTIVITAT PEDAGÒGICA 
 

2.1. Activitats proposades. Noves activitats i/o itineraris. 
 

 Revisarem les tres línies d’actuació sobre les que es fonamentava la nostra 
PGA: 
 

       2.1.1. Sortides de descoberta i interacció amb l’entorn. 
 

              2.1.2 Cooperació amb els centres de l’illa. 
 
              2.1.3 Actualització i creació de nous materials. 

 

2.1.1. Sortides de descoberta i interacció amb l’entorn. 
 
Al començament de curs es van plantejar 11 propostes didàctiques:  
 
1. Descobrint Sant Francesc 

2. Els estanys i Ses Salines 

3. Formentera a la prehistòria: Sepulcre megalític de Ca na Costa 

4. El bosc de Formentera com a Ecosistema 

5. La diversitat dels éssers vius. Les espècies de Formentera 

6. No et perdis! Orientació a la finca de Can Marroig 

7. La platja, les dunes i les praderies de posidònia 

8. Una de “pirates”: Les torres de defensa 



9. Formentera i la mar 

10. Recursos naturals i sostenibilitat 

11. Fem memòria: El passat viu de Formentera 

La posada en pràctica de les propostes per primer cop, ha permès millorar-les i ampliar-les. 
Aquests són els canvis principals: 

 En primer lloc, a algunes propostes s’ha afegit un itinerari nou, per tal d’adaptar-
les als més petits (propostes 2,4,6). 

 En segon lloc, la proposta 11 s’ha dividit en tres, atenent a l’antic ofici que feia 
de centre d’interès, i per tant, ara funcionen com a tres propostes independents 
que es corresponen amb tres itineraris diferents : 

Fem memòria I. MOLINERS I FARONERS AL PILAR DE LA MOLA 

Fem memòria II.MESTRES SALINERS A LA SAVINA 

Fem memòria III. PESCADORS A CALA SAONA 

 En tercer lloc, s’han afegit tres propostes noves i s’han actualitzat alguns títols: 

Taller de rondalles de Formentera amb KAMISHIBAI 

Taller de perfums i ungüents del bosc de Formentera 

Formentera en les teues mans (Revisió de l’antic Formentera i el seu medi, destinat 
als centres que ens visiten de fora i fan pernocta) 

 Finalment, aquests canvis i actualitzacions tenen com a resultat les 13 propostes 
didàctiques que presentem a continuació i que són en gran part sobre les que hem 
treballat aquest curs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

1. Descobrint Sant Francesc 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén apropar l’alumnat a la història de l’illa que els edificis ens 
expliquen.  

CENTRE D'INTERÈS Sant Francesc Xavier 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

ITINERARI A- DESCOBERTA DE SANT FRANCESC XAVIER 
 

NIVELL Primària-ESO-Batxillerat 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Conèixer les particularitats del poblament de Formentera. 
• Conèixer els tipus de molins i les seves característiques. 
• Valorar la importància del blat per a les Pitiüses. 

CONTINGUTS • Església de sa Tanca Vella ( ant. Capella de Sant Val·lero) 
• Església de Sant Francesc Xavier 
• Aljub del Poble (Sant Francesc) 
• Pirates i corsaris  
• El poblament de Formentera. 
• Ajuntament Vell 
• Ajuntament de Formentera  
• Museu etnològic 
• El cementeri parroquial (1757? -1940) 
• Molins. Tipus de molins i característiques. Els molins fariners. Els molins de la 

Miranda. 

METODOLOGIA Metodologia principalment activa basada en el treball cooperatiu dels equips d’alumnes 
que participaran en una gimcana de pistes per descobrir els diferents llocs d’interès de 
Sant Francesc Xavier.  

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus 
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 4 hores 

MATERIALS 
 

Guia-dossier de la sortida 

Pistes 

BIBLIOGRAFIA MARÍ CARDONA, Joan, Illes Pitiüses. Formentera, Institut d'Estudis Eivissencs, 1983 

                       —  Formentera, passa a passa per les vies públiques, Institut d'Estudis 
Eivissencs, 1999. 

—    El llarg camí del pa a Formentera, Institut d’Estudis Baleàrics, 1993. 
CASTELLÓ GUASCH, Joan, Rondaies de Formentera, Institut d'Estudis Eivissencs, 1994. 
COLOMAR, Santiago, Formentera a l’Època contemporània (1782-2007), Edicions 
documenta balear, 2009. 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

2. L’estany Pudent com a ecosistema 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta es planteja com un recorregut-gimcana que voreja l’Estany Pudent i que 
parteix del principi del camí dels Brolls (La Savina) i acaba a Sant Francesc Xavier. 
Es pot triar entre un recorregut més llarg (5km) per als més grans i un més curt (2,5km) per als 
més petits. 

CENTRE D'INTERÈS L’estany Pudent. Flora i fauna característica de les zones humides.  

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

ITINERARI B-1 L’ESTANY PUDENT. Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera 
 

NIVELL Infantil- Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural de l'illa 
• Valorar l’interès científic i estètic que tenen les zones humides 
• Adquirir consciència de la progressiva reducció i desaparició d’aquests ecosistemes 
• Identificar les espècies animals i vegetals més característiques de les zones humides 
• Reconèixer les zones humides com a ecosistemes complexos i fràgils 
• Aplicar tècniques d’identificació 
• Utilitzar instruments d’observació 

CONTINGUTS • El Parc Natural de les Salines d’Eivissa i Formentera 
• Els ecosistemes propis de zones humides 
• L’avifauna del Parc Natural 
• La vegetació del Parc Natural 
• La rondalla de L’Estany Pudent 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en una gimcana de proves al llarg del recorregut.  

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació 
que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 4 hores 

MATERIALS 
 

Rondalla de L’Estany Pudent 

Binocles, telescopi terrestre i fitxes d’identificació d’aus per a les observacions 

Medalles dels continguts treballats 

BIBLIOGRAFIA GEN-GOB Eivissa, El Parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Genial edicions, 2003. 
GEN-GOB Eivissa, Formentera en les teues mans, GOB Formentera i GOB Eivissa, 2007. 
COSTA JUAN, Santiago, L’Estany Pudent, un món d’ocells, Institut d’Estudis Eivissencs, 1987. 
MALUQUER i SOSTRES, Joaquim, Conèixer i estimar els ocells, Raval Edicions SLU, 2008. 

 



 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

3. Formentera a la prehistòria. Ca na Costa i Cap de Barbaria II  

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta comença amb la visita al Sepulcre Megalític de Ca na Costa on 
els grups de treball documenten sobre el terreny les característiques del 
sepulcre. El bus ens porta després a la segona zona de treball, Cap de Barbaria 
II on l’expedició continua.  

CENTRE D'INTERÈS La prehistòria a Formentera: Sepulcre megalític de Ca na Costa i Jaciment de Cap de 
Barbaria II 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Sant Francesc Xavier- Sepulcre megalític de Ca na Costa (NO de l’Estany Pudent) -Cap 
de Barbaria II (SO de l’illa) 

NIVELL Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni prehistòric de l'illa. 
• Valorar els estudis arqueològics sobre Formentera. 
• Conèixer les característiques principals del poblament de Cap de barbaria 

II i del sepulcre de Ca na Costa. 
• Apropar els alumnes a la tasca arqueològica que es realitza a l’illa. 

CONTINGUTS • La prehistòria a les illes Pitiüses i el seu estudi 
• Arquitectura domèstica, defensiva i funerària 
• Característiques del sepulcre megalític de Ca na Costa 
• Característiques del jaciment de Cap de Barbaria II 

METODOLOGIA Metodologia activa, organitzada en grups de treball: els nostres arqueòlegs. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el 
tipus d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives 
especials. 

TEMPORALITZACIÓ Abans de la sortida (opcional): 90’ 

Sortida: 4 h 

Posterior a la sortida (opcional): 90’ 

MATERIALS 
 

Abans de la sortida (opcional):  Mural digital (https://www.padlet.com)                                                                                                       

La sortida: Càmeres, carpetes, fitxes de recollida de dades.  

Posterior a la sortida (opcional): Mural digital (https://www.padlet.com) 

BIBLIOGRAFIA https://capdebarbaria2.wordpress.com/ 
SUREDA TORRES, Pau i BOFILL MARTÍNEZ, Maria, Les pitiüses, unes illes no tan aïllades de la 
prehistòria.  
PLANTALAMOR MASSANET, Lluis, Prehistoria de las islas Baleares. 

https://capdebarbaria2.wordpress.com/


FERNÁNDEZ, Jorge,  PLANTALAMOR MASSANET, Lluis i TOPP,  Celia, Excavaciones en el sepulcro 
megalítico de Ca na Costa.  

 PROPOSTA 

DIDÀCTICA 

4. Els ecosistemes de l'illa en les teues mans 

 DESCRIPCIÓ Aquesta proposta es planteja com un recorregut de descoberta  que comença als estanyets de l'Estany 

des Peix amb l'observació de les aus de la zona humida. Continua fins al Caló de s'Oli. Allà coneixerem 

els secrets de la Posidònia i seguirem ruta fins al Centre d'interpretació de Can Marroig. Un cop a dins, 

ens dividirem en dos grups més petits per tal que l'experiència sigui més significativa. 

 CENTRE D'INTERÈS Ecosistemes de Formentera 

 ITINERARIS 

CORRESPONENTS 

Estanyets (Estany des Peix)- Caló de s'Oli-Centre  d'interpretació de Can Marroig- 

 NIVELL Infantil-Primària 

 OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural de l'illa. 
• Conèixer les característiques principals dels ecosistemes de l'illa. 
• Identificar les diferents espècies animals i vegetals que formen cadascun dels ecosistemes 

presents a Formentera. 

 CONTINGUTS • El Parc Natural de les Salines d'Eivissa i Formentera 
• Ecosistema de zones humides 
• Ecosistema bosc 
• Ecosistema litoral 
• La feina a les Salines de Formentera 

 METODOLOGIA Metodologia activa basada en una missió especial per als nostres exploradors. 

 ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació que 

requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

 TEMPORALITZACIÓ 4 hores 

 MATERIALS Binocles i fitxes d'identificació d'aus per a les observacions 

 Activitat "Porta'l a casa" (ecosistemes din a-3 i daus dels éssers vius) 

 Posidònia i conte: Tònia, la posidònia 

 BIBLIOGRAFIA GEN-GOB Eivissa, El Parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Genial edicions, 2003. 

GEN-GOB Eivissa, Formentera en les teues mans, GOB Formentera i GOB Eivissa, 2007. 

 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

5. Illetes i Llevant com a ecosistema 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta es planteja com un recorregut-gimcana fotogràfica que parteix del Molí des 
Carregador i acaba en el mateix punt passant per sis zones de pistes. 

CENTRE D'INTERÈS Ecosistema litoral (platja i dunes) 

ITINERARIS CORRESPONENTS Molí des Carregador-Platja de ses Xalanes-Illetes-Pujol de n'Adolf-Llevant 

NIVELL 3er cicle Primària-1er cicle ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Observar les diverses relacions entre els elements que formen l’ecosistema litoral. 
• Identificar les diferents espècies vegetals que formen els ecosistemes litorals de Formentera, 

especialment els dunars. 
• Prendre consciència del respecte que ha d’estar present en tots els contactes de l’home amb la 

natura. 

CONTINGUTS • Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera 
• Molí des Carregador 
• Platja de ses Xalanes 
• Casetes varador 
• Pou de ses Illetes 
• Pujol de n’Adolf 
• Véndes de Formentera 
• Vegetació dunar i marina (algues i Posidonia Oceanica) 
• Vegetació invasora 
• Formació del sistema dunar 
• Mesures de protecció i regeneració de l’ecosistema 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en equips de treball que hauran de cooperar mentre exploren les sis zones 
del recorregut. Hi ha un temps limitat per zona, els equips són avaluats pels seus caps d’expedició i 
s’avaluen també entre els membres de l’equip.  

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació que 
requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Sortida: 4 h 

Posterior a la sortida (opcional): 2h 30’ 

MATERIALS 
 

La sortida: Pistes amb fitxes de les plantes, mapa de la zona 

Posterior a la sortida: Mur digital amb les imatges de la sortida 
Activitats “Dunes en perill” i “Véndes de Formentera” 
https://www.herbarivirtual.es 

BIBLIOGRAFIA GEN-GOB Eivissa, El Parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Genial edicions, 2003. 
BONNER, Anthony, Plantes de les Balears, editorial Moll, 1976 
GUERAU D’ARELLANO, C. i TORRES, Néstor, Nova aportació al coneixement de les plantes d’Eivissa i 
Formentera, Institut d’Estudis Eivissencs, 1981. 

 

 

 

 

https://www.herbarivirtual.es/


 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

6. Una de “pirates”: Les torres de defensa 

DESCRIPCIÓ A partir de la visita a la Torre des Pi des Català, aquesta proposta pretén apropar 
els alumnes al context en què es van construir les torres de defensa a l’illa de 
Formentera. 
Es pot triar entre un recorregut més llarg (5km) per als més grans i un més curt 
(2,5km) per als més petits. 

CENTRE D'INTERÈS Torre des Pi des Català 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

C-1 Torrent de S’Alga -Torre des Pi des Català-Ca Marí 
Camí Vell de la Mola-Torre des Pi des Català-Ca Marí 

NIVELL Infantil-Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa 
• Conèixer les opcions defensives de Formentera 
• Apropar els antics oficis (torrer) als alumnes 
• Conèixer el funcionament de les torres de defensa 

CONTINGUTS  Característiques de les torres 

 Artilleria  

 Enllaços i transmissions 

 Pirates i corsaris 

 La Torre des Pi des Català  

METODOLOGIA Metodologia activa basada en un viatge al passat defensiu de Formentera.  
Sabrem reconstruir-ho? 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus 
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Sortida: 4 h 

MATERIALS 
 

Plànol torre, Ipad per a la presentació en l’interior de la torre. 

BIBLIOGRAFIA POSADAS LÓPEZ, Eduardo J., Arquitectura defensiva de Formentera, Ibosim S.L, 
1995 

 
                                        -   -  -  Torres y piratas en las islas pitiusas, Ibosim S.L, 1989 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

 
 
7. NO ET PERDIS! ORIENTACIÓ A CAN MARROIG 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta es planteja com un recorregut al bosc de Can Marroig. Els alumnes 
hauran de seguir les pistes vinculades al medi natural orientant-se amb la brúixola i el 
mapa de la zona. 

CENTRE D'INTERÈS Orientació 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Can Marroig 

NIVELL Primària-1er cicle ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Conèixer les principals tècniques d'orientació 
• Aprendre a utilitzar els principals instruments d'orientació 

CONTINGUTS • Orientació i representació de l'espai 
• Punts cardinals 
• El sol 
• La brúixola 
• Els mapes 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en el treball cooperatiu dels equips que hauran de seguir 
les pistes fins a arribar 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus 
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 4h 

MATERIALS 
 

Brúixola, mapes i pistes 

BIBLIOGRAFIA VV.AA, Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria, Síntesis, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

8. Fem memòria(I). MOLINERS I FARONERS AL PILAR DE LA MOLA 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén fer visibles els oficis del passat a partir del contacte amb els espais 
on es desenvolupaven aquestes feines. Aprofitarem, a més, l'experiència d'alguns dels 
protagonistes d'aquest passat encara viu. 

CENTRE D'INTERÈS Antics oficis 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

ITINERARI E-1. ESGLÈSIA I MOLÍ VELL DE LA MOLA. 
ITINERARI E-2 BAIXADA AL FAR DE LA MOLA. 

NIVELL Primària-1er cicle ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Apropar els antics oficis (moliner/pagès/torrer) als alumnes. 
• Conèixer el funcionament dels molins i dels fars. 
• Conèixer part de l'imaginari de l'illa i difondre'l. 

CONTINGUTS • El blat a Formentera. Feines del camp. 
• Tipus de molins. Els molins fariners. Característiques. 
• El Molí Vell de la Mola. 
• Fars i balises de Formentera. Característiques. 
• El Far de Formentera (Far de la Mola) 
• El camí de sa Pujada 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en el treball cooperatiu dels equips. Junts hauran de superar els 
reptes que es plantegen al llarg del recorregut. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació 
que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Abans de la sortida (opcional):  90' 

Sortida: 4 h 

Posterior a la sortida (opcional): 
El faroner misteriós: 4 sessions de 55' c/u 

MATERIALS 
 

Abans de la sortida:  Conte, reptes, mapa gegant. 

La sortida: Endevinetes molí, enigmes Far. 

Posterior a la sortida: Activitat El faroner misteriós. 

BIBLIOGRAFIA GALIANA VEIRET, Pere, Formentera, la vida en el passat, Lleonard Muntaner editor, Palma, 
2014, 
MARÍ CARDONA, Joan, El llarg camí del pa a Formentera, Institut d'Estudis Eivissencs, Eivissa, 
1992. 
PÉREZ DE ARÉVALO, Javier, Història dels fars de les illes balears, Lunwerg,2014 
PÉREZ DE ARÉVALO, Javier y SEONAE, Kole, El far de Formentera (La Mola), Editorial 
Mediterrània-Eivissa, 2001. 

 

 



 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

9. Fem memòria(II). MESTRES SALINERS 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén fer visibles els oficis del passat a partir del contacte amb els 
espais on es desenvolupaven aquestes feines. En aquest cas, una gimcana fotogràfica a 
partir d'una sèrie de pistes, ens permet donar vida a les antigues salines de Formentera. 

CENTRE D'INTERÈS Antics oficis 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

La Savina- Estanys den Ferrer- Estany Pudent-Camí de sa Guia-Estanys den Marroig-Molí 
des Carregador 

NIVELL Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Apropar l'antic ofici de mestre saliner als alumnes. 
• Conèixer el funcionament de les salines. 

CONTINGUTS • Procés d'extracció i tractament de la sal. 
• Localitzaciói identificació dels espais, dependències 

i elements saliners. 
• Treball a les salines 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en el treball cooperatiu dels equips que hauran de treballar 
junts per resoldre la missió especial i documentar amb la càmera les troballes. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus 
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 4h 

MATERIALS 
 

Càmeres fotogràfiques, làmines explicatives, full missió especial 

BIBLIOGRAFIA TORRES GARCIA, Antoni, Memòria d'un mestre saliner, Institut d'Estudis Eivissencs, 1995. 
MARÍ CARDONA, Joan, Formentera. Documentació i paisatges, Institut d'Estudis 
Eivissencs, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

10. Fem memòria(III). PESCADORS 
 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén fer visibles els oficis del passat a partir del contacte amb els 
espais on es desenvolupaven aquestes feines. En aquest cas, es tracta d'una gimcana 
fotogràfica que comença amb una entrevista a un pescador. Ell serà imprescindible 
perquè els nostres enviats especials completin la missió. 

CENTRE D'INTERÈS Antics oficis 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

C-1- Torrent i platja de Cala Saona 

NIVELL Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa 
• Apropar l'ofici i la passió de la pesca als alumnes 
• Conèixer els principals ormeigs i les arts de pesca 
• Identificar els peixos i les seves característiques distintives 

CONTINGUTS • Les casetes varador 
• Les parreres de savina 
• Els tenyidors de xarxes 
• La xalana, el bot i el llaüt 
• Els peixos 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en el treball cooperatiu dels equips que hauran de treballar 
junts per resoldre la missió especial i documentar amb la càmera les troballes. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus 
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 4h 

MATERIALS 
 

Càmeres fotogràfiques, làmines explicatives, full missió especial 

BIBLIOGRAFIA PRATS CALBET, Antoni, La pesca d'abans a les pitiüses, Impremta Ibosim, 1997 
MARÍ CARDONA, Joan, Formentera. Documentació i paisatges, Institut d'Estudis 
Eivissencs, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

11. Formentera en les teues mans 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén apropar el patrimoni cultural i natural de Formentera als alumnes 
que ens visiten des d'altres illes. 

CENTRE D'INTERÈS Formentera 

ITINERARIS CORRESPONENTS ITINERARI A: Descoberta de Sant Francesc Xavier 
ITINERARI B-1: L’estany Pudent 
ITINERARI D: Es Caló i camí de sa Pujada 
ITINERARI E-2: Baixada al far de La Mola 

NIVELL Primària-ESO 

OBJECTIUS • Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Reforçar la consciència mediambiental dels alumnes. 
• Apropar els antics oficis (mestre saliner, faroner, pescador) als alumnes. 
• Conèixer les particularitats del poblament de Formentera. 
• Conèixer la intensa relació entre platja, dunes i praderies de posidònia. 

CONTINGUTS • Sepulcre megalític de Ca na Costa. 
• La feina dels mestres saliners. 
• El far de la Mola. La feina dels faroners. 
• El Camí de sa Pujada 
• La feina dels pescadors. Els escars. 
• Descoberta de Sant Francesc Xavier. 
• L’Estany Pudent. Ecosistema 
• Platja, dunes i posidònia 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en treball cooperatiu al voltant d'una senzilla gimcana que fa 
de fil conductor al llarg del recorregut. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació que 
requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Un dia i mig. 

MATERIALS 
 

Medalles zones. 

Calçat esportiu, roba esportiva, protector solar, gorra. 

BIBLIOGRAFIA MARÍ I MAYANS, Esperança i PRATS I SERRA, Josep Antoni, Geografia i història de 
Formentera, Editorial Mediterrània-Eivissa,1999. 
 GEN-GOB, Formentera en les teues mans, 2009. 
RAMON CARDONA, Maribel, La posidònia a les Pitiüses. El tresor del mediterrani, Institut 
d'Estudis Eivissencs, 2006. 
MARÍ CARDONA, Joan, Formentera. Documentació i paisatges, Institut d’Estudis 
Eivissencs,1994. 
                                                 Formentera. Passa a passa per les vies públiques, Institut 
d’Estudis Eivissencs, 1999. 

 

 



PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

12. Taller de rondalles de Formentera amb KAMISHIBAI 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén que els alumnes facin seves algunes rondalles de l'illa  i que en 
puguin crear de noves aprofitant el Kamishibai1 com a recurs didàctic. 

CENTRE D'INTERÈS Rondalles de Formentera 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Tots 

NIVELL Primària-ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir junts del procés de creació i  difusió de la rondalla/les rondalles. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa. 
• Conèixer part de l'imaginari de l'illa i difondre'l en un format diferent 

CONTINGUTS • Kamishibai. Què és i per a què serveix. 
• Rondalles de Formentera 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en treball cooperatiu al voltant d'un projecte comú. En aquest 
cas, primer haurem de conèixer el kamishibai. Després treballarem junts en 
l'adaptació/creació d'una rondalla (il·lustracions i text) per a la posterior interpretació amb 
el Butai. 
A l'ESO, podem pensar-ho, a més, com un projecte interdisciplinar on intervindrien tres 
àrees: 

• Llengua en l'adaptació/creació dels textos. 
• Educació visual i plàstica en l'elaboració de les il·lustracions 
• Tecnologia en la fabricació del Butai. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies al taller, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació 
que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 14-16 sessions de 50' 

MATERIALS 
 

Rondalles de Formentera 

Butai 

Cartolines DIN A3, llapis de colors i retoladors 

BIBLIOGRAFIA ALDAMA, Carmen, El Kamishibai, ed.Leer-e, 2015. 

—     Taller de Kamishibai. La magia de crear y contar historias, ed. Leer-e, 
2015. 

CASTELLÓ GUASCH, Joan, Rondaies de Formentera, Institut d'Estudis Eivissencs, 1994. 
DIVERSOS AUTORS, Rondalles i contalles de Formentera, Editorial Mediterrània Eivissa, 2009. 

 

 

                                                 
1Literalment "teatre de paper". És una tècnica japonesa per contar contes que va nèixer als temples budistes i 

es va fer molt popular. Ens cal un "butai" o teatret de fusta, les làmines (text darrera i  imatge davant) i un 

intèrpret (o més) que anirà passant les làmines per aconseguir el "kiokan" o  l'harmonia de tots plegats al 

voltant d'una història. 



 

 
PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

13. Taller de perfums i ungüents del bosc 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta pretén que els alumnes reflexionin sobre el consum de productes 
excessivament elaborats i repensin la seva relació amb les plantes de l’entorn. 

CENTRE D'INTERÈS Usos medicinals i cosmètics de les plantes de Formentera 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Tots 

NIVELL Infantil-Primària- 1er cicle d’ESO 

OBJECTIUS • Compartir i gaudir junts del procés de creació de productes per a la cura personal. 
• Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural de l'illa des d’una òptica diferent. 
• Aprendre a fer ungüents, locions, colònies, etc., amb productes naturals. 
• Disminuir el consum de productes excessivament elaborats. 
• Eliminar l’ús d’additius i altres substàncies perjudicials per al medi ambient i per a 

la salut. 

CONTINGUTS • Usos i aplicacions medicinals i cosmètics de les plantes de Formentera. 
• Les essències i mètodes per a la seva obtenció. 
• El sentit de l’olfacte. 

METODOLOGIA Metodologia activa basada en el treball cooperatiu al voltant d'un projecte comú: 
Supervivència a una illa deserta. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies al taller, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació 
que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ 1 sessió de 2h 30’ 

MATERIALS 
(per a 30 alumnes) 

 

Esperit de 70°, oli d’ametlles, aigua de roses, oli de Sant Joan, essències variades (romaní, 
menta, llimona, espígol...),fulles d’herba sana, taronges, llimones i mandarines. 

Vaselina fil·lant o lanolina. 

Botelletes per les locions i colònies. Pots per als ungüents i els olis essencials. 

BIBLIOGRAFIA COLONQUES GARRIDO, JOSEP, Les principals plantes per a la salut d'Eivissai Formentera, 
Insitut d'Estudis Eivissencs, 2013. 
MORELL VILLALONGA, Magdalena, Introducció al medi natural de porreres. Coneixement i 
aprofitament de les plantes del terme, Ajuntament de Porreres, 2002. 
DIVERSOS AUTORS, Un mar de boscos. Programa Educatiu Internacional sobre els Boscos 
Mediterranis, WWF/Adena, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

              2.1.2 Cooperació amb els centres de l’illa. 
 
A la nostra PGA fèiem notar que donades les particularitats de la nostra illa, podia ser 
engrescador per a tota la comunitat educativa que el CA participés dels projectes dels centres 
també dins els propis centres.  
 
Així, ens proposàvem que la relació entre el CA i els centres no es limités exclusivament a les 
propostes didàctiques-sortides.  S’havia proposat un dia de la setmana on, independentment 
de les sortides, el camp podria reforçar si no tenia sortida, alguns dels projectes del centre. 
 
Pensem que aquest diàleg ha estat molt profitós. Tot i que el CA Formentera va començar la 
seva activitat el 23 d’octubre, quan la majoria de centres ja havien programat el curs i les seves 
activitats, els centres s’han mostrat molt receptius davant les propostes del Camp i n’han tret 
molt profit. A continuació, un resum de les activitats que han tingut lloc als centres durant el 
curs 2015-16 o que ja s’han sol·licitat per al curs 2016-17.  

 

EL CA als centres de FORMENTERA 

 
CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 
 

Activitat al centre. Què fem amb els fems? Gestió de 
residus a Formentera (5è i 6è de EP) 

Reforç a les sortides de neteja de platges dins el marc de 
Gestió de residus a Formentera(5è i 6è de EP) 

Activitat al centre: Contacontes: El blat d’en Blai i Juguem 
a les endevinetes del molí. Fem memòria. Moliners  
( 4t EP) 

Préstec de materials: Senalló de gestió de residus (2n EP) 
 

Préstec de materials: Conte Tònia la posidònia  
(4t Infantil) 

 
CEIP SANT FERRAN DE SES 
ROQUES 
 

Préstec de materials: Senalló de gestió de residus (1er 
EP) 

Activitat al centre: Taller de perfums i ungüents del bosc 
de Formentera (6è Infantil) 

 
CEIP EL PILAR DE LA MOLA 
 

Activitat al centre de llarga durada: Taller de rondalles de 
Formentera amb KAMISHIBAI 

Activitat al centre: Taller de perfums i ungüents del bosc 
de Formentera (Tots. Escola unitària) 

 
IES MARC FERRER 
 

2016-17: Taller de rondalles de Formentera amb 
KAMISHIBAI (1er cicle ESO) 

 
 
 
 



 
 

 Aquestes són algunes de les propostes que s’han portat a terme dins l’aula 
dels centres:  

QUÈ FEM AMB ELS FEMS? 
 

PROPOSTA MARC RECURSOS NATURALS I SOSTENIBILITAT. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA 
SORTIDA DE NETEJA DE PLATGES. 

CENTRE D’INTERÈS GESTIÓ DE RESIDUS A FORMENTERA. 

NIVELL 5È I 6È DE EP 

ACTIVITATS 
 

 

ACTIVITAT 1 (TIC) KAHOOT 

 
 

 Temporalització: 60' 

 Materials: Projector, ordinador, microportàtils.  

 Desenvolupament: El CA es presenta com un ajudant de la 
MISSIÓ especial que estem preparant. Fem pinya tots (CA, 
CONSELL, ESCOLA). Les activitats d’avui conformen un 
entrenament per als agents de la missió. 

 Cada parella rep les instruccions per entrar al joc en línia que ha 
preparat el CA. Tot i tenir un format «concurs» el més important 
és que cadascuna de les imatges associades convida a la reflexió. 
Els docents guiaran als alumnes en aquesta reflexió.  

 

ACTIVITAT 2 (TREBALL COOPERATIU): 
REPORTATGE ESTRIPAT  

 

 Temporalització: 60' 

 Materials:  1 bossa de fems amb el reportatge estripat per grup; 

Pistes  Rols de treball 

 Desenvolupament: Es reparteix una bossa de fems amb el 

reportatge “rescatat” que no es podrà obrir fins a rebre 

instruccions. 

 Els hi comentem als alumnes que s’han trobat aquestes restes. 
Està clar que algú no volia que es conegués aquesta informació 
sobre les nostres illes. 

 El reportatge està estripat en 10 parts. El grup haurà de llegir les 

parts i reconstruir sobre la taula amb “blu-tack” el reportatge 

complet. 

 Repartim els rols de cada integrant de l'equip (encarregat llegir 

pistes; lector de reportatge 1; lector de reportatge 2; encarregat 

reconstrucció blu-tack). 



 La mestra anirà passant per les taules i quan el reportatge estigui 
ben reconstruït aixecarà el polze. Si no l'aixeca, han de seguir 
treballant. 

 Poden començar la segona part: 

 Els grups hauran de mantenir els seus rols per portar a terme la 
segona activitat (l'encarregat de reconstruir farà aquí de 
portaveu) 

 

OBJECTIUS  Posar en comú els coneixements previs de l’alumnat sobre gestió 

de residus. 

 Reforçar els coneixements previs d’una manera entenedora i 

divertida.  

 Introduir conceptes nous: sostenibilitat, consum responsable, 

recollida selectiva, reciclatge, “illa de plàstic”, reutilització.   

 Familiaritzar els alumnes amb el funcionament de la gestió de 

residus a Formentera. 

 Crear un ambient de debat que permeti conscienciar els alumnes 

de la importància dels petits gestos com el que farem a la platja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 



PRÈSTEC DE MATERIALS. EL SENALLÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

  

PROPOSTA MARC RECURSOS NATURALS I SOSTENIBILITAT. CONTEXTUALITZACIÓ A LA VISITA 
A LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA I A LA DEIXALLERIA DE FORMENTERA. 

CENTRE D’INTERÈS GESTIÓ DE RESIDUS A FORMENTERA. 

NIVELL 1ER I 2N EP 

ACTIVITAT 1:   
Els deixadaus                           

 Temporalització: 45' 

 Materials: Daus de goma EVA (residus ) i  Piruletes de cartró 
(accions/llocs). 

 Desenvolupament: 
El grup seu en rotllana i els/les mestres fan una lectura visual de les 
imatges amb què es trobaran els alumnes: les sis cares dels daus i 
les vuit imatges de les piruletes. Què és/ són? Què fan? On és? 
 
A continuació explicaran en què consistirà el joc: 
En el sentit de les agulles del rellotge es reparteix: un dau-residus a 
un alumne i la resta rebrà piruletes-accions-llocs. 
L'alumne llençarà el dau mentre la resta de companys li mostren la 
imatge de la piruleta. 
Quan hagi identificat bé el residu que li ha tocat ha d'anar a buscar 
un company que porti una piruleta-acció-lloc relacionada amb el 
residu. 
 
Es posaran junts al mig de la rotllana i amb l'ajuda de la mestra i del 
grup s'explicarà la relació entre el residu i l'acció que s'ha fet o el 
lloc on s'ha portat. 
En acabar, es seuran al seu lloc, i l'alumne que ha llençat el dau li 
passarà al company de la seva esquerra que li donarà la seva 
piruleta. 

ACTIVITAT 2:  
El viatge de PE 

(conte participatiu) 

 Temporalització: 15’ 

 Materials: Làmines del conte “El viatge de PE” 

 Desenvolupament:  
El grup seu en rotllana i la mestra explica amb l'ajuda de les làmines 
el viatge de PE, un residu molt conegut de totes les llars, perquè el 
polietilè (PE) és el tipus de plàstic que s'utilitza per fabricar les 
garrafes d'aigua o les bosses de fems, entre d'altres.Un cop acabat 
el conte i amb ajuda de la mestra, els alumnes podenjugar a 
ordenar el viatge de PE al terra.On va primer? Què passa després? 
Fins allà va en camió o en vaixell? 

 
 

(Dins aquest senalló trobareu tot el necessari per fer dues 
activitats de desenvolupament que tenen com a centre 
d'interès la GESTIÓ DE RESIDUS A FORMENTERA). 

 



2.1.3. Actualització i creació de nous materials. El CA i les TIC 
 
El Camp d’aprenentatge de Formentera s’havia proposat incidir en la metodologia 
innovadora de les propostes. Això ha anat lligat a la creació de nous materials davant 
la dificultat de trobar materials ja fets que s’ajustessin als nostres centres d’interès. 

 

JOCS  PORTA’L A CASA (Ecosistemes de Formentera): Làmines gegants de 
cada ecosistema amb veta adherent. S’ha d’enganxar en l’ecosistema 
correcte l’ésser viu que hi podem trobar. Es juga amb els daus de 
goma-eva. 

 DAUS DE GOMA-EVA (Múltiples propostes): S’han fet uns daus de 
goma amb veta adherent que es poden emprar en diferents jocs, 
enganxant les imatges adequades en cada moment 

 “PIRULETES” (GESTIÓ DE RESIDUS): Amb material reciclat s’han creat 
les piruletes del joc residus-acció/lloc que hi ha al senalló de la sortida 
corresponent. 

 MEDALLES: En algunes de les propostes que inclouen recorreguts de 
descoberta, els alumnes “conquereixen” coneixements per zones i, és 
clar, s’emporten una medalla. 

CONTES Escrits amb la intenció de contextualitzar-los a Formentera i ajustar a la nostra 
realitat els continguts, aquests contes han servit per apropar conceptes als 
més petits tals com les feines del camp, la posidònia o el viatge dels residus. 

 El blat d’en Blai 

 Tònia la Posidònia 

 El viatge de PE 

POEMES Escrit amb la intenció de contextualitzar-los a Formentera i ajustar a la nostra 
realitat els continguts, aquest poema han servit per apropar conceptes als més 
petits, com en aquest cas, un endemisme de l’illa. 

 La rateta de coa blanca 
 

ENTORNS 
DIGITALS 

El camp d’aprenentatge de Formentera és usuari de l’entorn digital KAHOOT 
gràcies al qual s’han desenvolupat tres activitats: 
https://create.kahoot.it/#user/515d2495-6e3c-4b92-916e-
de5d97186f48/kahoots/created 

 Què fem amb els fems? La gestió de residus a Formentera 

 L’estany Pudent com a ecosistema 

 Fem memòria I. Moliners i faroners al Pilar de la Mola 
El camp d’aprenentatge de Formentera també és usuari de l’entorn digital 
PADLET gràcies al qual els alumnes poden crear els seus murals digitals a partir 
de les fotografies de les gimcanes. Això permet que la feina posterior a classe 
sigui molt més significativa. Ho han començat a posar en pràctica els alumnes 
després de la proposta 5. Illetes i Llevant com a ecosistema 

https://padlet.com/campformentera/Molinet 
 

 

https://create.kahoot.it/#user/515d2495-6e3c-4b92-916e-de5d97186f48/kahoots/created
https://create.kahoot.it/#user/515d2495-6e3c-4b92-916e-de5d97186f48/kahoots/created
https://padlet.com/campformentera/Molinet


 D’altra banda, ja hem comentat que apostàvem per les metodologies actives, 
fonamentades en el treball cooperatiu. Per això, hem creat les fitxes de les missions 
especials, juntament amb les pistes i/o les medalles de cadascuna de les missions 
(propostes 1,2,7,9,10). Així mateix, hem creat un full d’avaluació del treball de camp 
dels equips (que poden emprar els mestres i es pot fer servir també per a 
autoavaluació o coavaluació dels equips). Aquestes són algunes d’elles:  

 

 PROPOSTA 10. FEM MEMÒRIA (III) PESCADORS 

 
ENVIATS ESPECIALS A CALA SAONA 

 

MISSIÓ: DESCOBERTA DE LA PESCA 
GRUP: ___________________________________ 
MATERIALS: Una càmera per documentar els ormeigs de 
pesca i les curiositats; un full de recollida de dades i un bolí-
graf.  
CÀRRECS: Un fotògraf, un periodista i els investigadors. 
 

 

ZONA 1: PI DE CALA SAONA (CAMPAMENT BASE) 9:45-10:10 

Cada grup es presentarà i començarà l’entrevista al personatge especial d’avui: 
En Joan Joana, pescador.  
           Pregunta 1. Com va començar a pescar? 

           Pregunta 2. Ha deixat alguna vegada de pescar? Ho va trobar a faltar? 

           Pregunta 3. Ens pot explicar alguna anècdota divertida que li hagi passat a la mar? 

           Pregunta 4. Ens pot explicar alguna anècdota perillosa que li hagi passat a la mar? 

           Pregunta 5. Ha pescat mai una presa molt grossa? 

 

ZONA 2: ESCARS O CASETES VARADOR DE CALA SAONA 10:10-10:45 

       Pregunta 6. A quin ormeig li té més estima? Què pescava amb ells? 

       Pregunta 7. Per què no és recomanable xiular quan pesques? 

       Pregunta 8. Quin és el seu plat preferit de peix? 

       Pregunta 9.  Per a què servia el tenyidor de xarxes? Com funcionava? 

     Pregunta 10. Per a què empren les parreres de savina? Com es prepara el peix que es penja? 

 
ZONA 3: REPTE DELS PEIXOS I EMBARCACIONS DE PESCA 10:45-11:30 

Començant pels equips 9 i 10, els investigadors d’aquest equip faran pinya junts per resoldre com més aviat millor 
el repte dels peixos.  
 
El públic us animarà però també aguantarà el nom dels vuit peixos en joc. Quan ho hagueu  
resolt, podreu baixar els 10 integrants dels dos equips a conèixer les embarcacions de pesca.  
 
Aquí les preguntes són lliures, però el temps és limitat: Només podreu estar a baix 5’ així que aprofiteu bé el 
vostre temps! En acabar tornareu al campament base on podreu començar a esmorzar i esperar a en Joan per 
acomiadar-nos.  

 
 
 



 
 
 

 PROPOSTA 1. DESCOBRINT SANT FRANCESC XAVIER 

 
ENVIATS ESPECIALS A FORMEN-

TERA 
 

MISSIÓ: DESCOBERTA DE SANT FRANCESC XAVIER 
GRUP: ___________________________________ 
MATERIALS: -Una càmera per documentar els reptes. 
                        - Un full de recollida de dades i un bolígraf.  
CÀRRECS: Un fotògraf, un periodista i els investigadors. 
 

 

ZONA 1: CAPELLA DE SA TANCA VELLA 

Repte 1. Feu tres fotografies: Una de la capella vista de davant, una altra de la capella per dins i 
una tercera d’una finestra-creu.  

          Repte 2. Contesteu: 
           Quan es va construir?________________________ 
           Com es deia quan es va construir?_______________ 
           

ZONA 2: PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ 

Repte 3. Feu dues fotografies: 
Una de l’església de Sant Francesc Xavier i una altra d’un lloc d’on s’extreia aigua. 
Repte 4. Endevineu: 
L’ajuntament vell estava al costat de l’església i ara serveix per a fer exposicions. Si l’heu trobat, feu-li 
una fotografia. 
Repte 5. Endevineu:  
L’ajuntament nou és fàcil d’identificar perquè al costat de la porta hi ha un escut de Formentera que va 
fer en Gabrielet, un famós ceramista. Si l’heu trobat, feu-li una fotografia. 
Repte 6. Contesteu: 
Quants anys van trigar a construir l’església de Sant Francesc Xavier?_______________ 
Què vol dir que era una església fortificada?________________ 
Què hi ha dibuixat  a l’escut de Formentera?___________________ 

 

 

ZONA 3: MUSEU ETNOLÒGIC 

Repte 7. Entreu al museu i presenteu-vos. Feu una volta i fotografieu les peces que més agradin al grup.  
Repte 8. Entrevista a en Salvador des Museu: Trieu una mà innocent del grup que serà l’encarregat de 
triar una pregunta de la bossa del Museu. Si surt en blanc, el grup s’haurà de posar d’acord per fer-ne 
una. 

 

 
 
 
 



 PROPOSTA 8. MOLINERS AL PILAR DE LA MOLA 
 
 

REPTES DEL MOLÍ 

REPTE 1: Obtindreu la targeta verda  si col·locau en l'ordre correcte les 6 passes bàsiques 
que ens permeten obtenir el blat. També haureu de dir on tenen lloc aquestes accions. 
 

PISTA: La pista en aquest cas és el conte El blat d'en Blai. 
Ho podreu revisar tant de temps com necessiteu però un cop l'equip doni una resposta, la 

pista no es podrà tornar a consultar. 
____________________________________________________________________ 

REPTE 2:Per superar aquest repte i obtenir la targeta verda haureu de superar dues petites 
proves: 
a) Primer, haureu de dir al jutge el nom i la ubicació dels 7 molins fariners de Formentera. 
 
b) Després, haureu de completar el tall del molí complet amb els 18 noms que es 
demanen. No seran vàlids els noms que no estiguin col·locats al seu lloc (al costat dels 
nombres). 
 

PISTES: Les podreu revisar tant de temps com necessiteu però un cop l'equip doni una 
resposta, les pistes no es podran tornar a consultar. 

a) Mapa 

b) Secció d'un molí 
______________________________________________________________________ 

 
REPTE 3:  Per superar aquest repte i obtenir la targeta verda 

haureu de resoldre l'endevineta sobre les parts del molí que us plantejarà el jutge. Sembla 
fàcil però només teniu una oportunitat així que ho haureu de pensar bé abans de donar 
una resposta. 
 
PISTA: Si ja heu aconseguit la targeta verda del repte 2 potser no us farà falta, però si no és 
així, podreu consultar la secció del molí tant de temps com necessiteu. Però recordau, un 
cop es dóna una resposta, la pista no es pot tornar a consultar. 
_________________________________________________________________________ 

REPTE 4: Per superar aquest repte, us heu d'agermanar dos equips. 
Si teniu superats els tres primers reptes, podreu pujar al molí. 
 A la part de dalt escoltareu les explicacions sobre el funcionament i les parts del molí des 
de dins. Cada equip podrà prendre notes però en acabar els jutges faran una pregunta a 
cada equip que haureu de contestar sense mirar les notes. 
Els dos equips heu d'encertar per obtenir la targeta verda. Podreu ajudar-vos entre els 
equips i pensar junts.  

NO NECESSITEU PISTES. APROFITEU TOT EL QUE HEU APRÈS! 

 



 FULL D’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE CAMP (Vàlid per a totes les missions i 
que els mestres poden emprar com vulguin -avaluació, autoavaluació, 
coavaluació-) 

 
 
 
 

 
TREBALL DE CAMP. LES SALINES 

 

CAP  D'EXPEDICIÓ: 

 

EQUIP:                                                         Integrants i càrrecs: 

 

 

Àmbit Aspecte valorat Puntuació 

SÍ (+1) NO (-1) DE 

VEGADES 

(0) 

TREBALL 

EN EQUIP 

L'equip escolta en silenci al seu cap d'expedició 

quan es llegeixen les proves. 

   

L'equip pren les decisions de manera conjunta, 

parlant, negociant. 

   

Els integrants estan en tot moment amb el seu 

equip. 

   

CURA DEL 

MATERIAL 

L'equip utilitza el material per a la tasca 

encomanada. 

   

La càmera va enganxada sempre al canell del 

fotògraf. 

   

GESTIÓ DEL 

TEMPS 

L'equip fa les proves dins el temps establert    

CURA DE 

L'ENTORN 

L'equip respecta les senyalitzacions, cordes...que 

marquen les dunes en regeneració. 

   

L'equip recull els fems de l'esmorzar i avisa al seu 

cap d'expedició si troba fems al llarg del recorregut. 

   

                                          NOTA   FINAL:  

 

OBSERVACIONS del cap d'expedició sobre l'equip: 

 

 Finalment, per tancar l’apartat de creació de nous materials, hem de destacar que 



com a fruit del Taller de rondalles de Formentera, el Camp d’aprenentatge compta 
ara amb cinc rondalles il·lustrades i adaptades pels alumnes de la Mola. S’han fet en 
format Kamishibai i tots els centres que vulguin les poden demanar per contar-les. 
Els alumnes han fet un treball excel·lent i el resultat és fantàstic, ara bé,  el procés 
(tot un trimestre) ha estat apassionant.  
 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Valoració de les estades: per part de l’alumnat i del professorat. 
 
Hem creat tres formularis per avaluar la satisfacció del professorat i de l’alumnat 

quant a la feina del Camp d’aprenentatge.  
1. Per als centres de Formentera que fan propostes d’una jornada: 
https://docs.google.com/forms/d/1mxNt0TBt2iVrNa6REh16VLNjaAvLlwE9vY9Uz4s

Yd4I/viewform 

2. Per als centres de fora de l’illa que fan pernocta a la casa de colònies: 
https://docs.google.com/forms/d/1bOpDBRYLn7Y0Y5AiNZf8NWdp0oZSO3REC-

suAwuO6v0/viewform 

3. Per avaluar els materials en préstec: 
https://docs.google.com/forms/d/1EzsD0q5cjvf2oqB7nAfbUsQwDXsPyYUSfTXbGcsF1

ps/viewform 

Aquests formularis de Google estan enllaçats a la pàgina web i tot i que no tots els centres 
avaluen, hem detectat que tant alumnes com professors valoren la nostra feina de manera 
molt positiva.  
 

2.3. Sol·licituds ateses. 
 

S’han atès totes les sol·licituds que ens han arribat al llarg de tot el curs, exceptuant tres que 
es van demanar durant el tercer trimestre quan ja no quedaven més dates lliures.  
Hem de fer notar que el fet de començar el 23 d’octubre va influir en el nombre de 
sol·licituds, que han augmentat considerablement un cop el camp ja estava en marxa. 
Finalment, el nombre total d’alumnes atesos pel camp d’aprenentatge és de 1429 alumnes. 
El 73,3% dels alumnes atesos són de Primària, el 13,3% Infantil, el 8,8% pertanyen a l’ escola 
unitària (Infantil i Primària) i el 4,4% restant es reparteix a parts iguals entre Secundària i 
Escola d’adults. 
 

CENTRE ACTIVITAT 
DATA 
EN-
TRADA 

DATA 
SOR-
TIDA 

CURS/NI-
VELL 

ASSIS-
TENTS 

OBSERVACIONS 

CEIP SANT JORDI 
11. Formentera 
en les teues 
mans. 

2016-
04-27 

2016-
04-28 

3r de 
Primària 

26 Anul·lada pel centre7/04 

CEIP SANT JORDI 
11. Formentera 
en les teues 
mans. 

2016-
04-28 

2016-
04-29 

4t de 
Primària 

24 Anul·lada pel centre7/04 

CEIP CAN COIX 
11. Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-01 

2016-
05-30 

3r de 
Primària 

27 Pernocta 

CEIP SANTA GER-
TRUDIS 

11. Formentera 
en les teues 
mans/ 
13. Taller de 
perfums i un-
güents del bosc 

2016-
05-19 

2016-
05-20 

3r de 
Primària 

23 
Pernocta. Sol·liciten fer el Taller 

de perfums el 2n dia 

https://docs.google.com/forms/d/1mxNt0TBt2iVrNa6REh16VLNjaAvLlwE9vY9Uz4sYd4I/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mxNt0TBt2iVrNa6REh16VLNjaAvLlwE9vY9Uz4sYd4I/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bOpDBRYLn7Y0Y5AiNZf8NWdp0oZSO3REC-suAwuO6v0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bOpDBRYLn7Y0Y5AiNZf8NWdp0oZSO3REC-suAwuO6v0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EzsD0q5cjvf2oqB7nAfbUsQwDXsPyYUSfTXbGcsF1ps/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EzsD0q5cjvf2oqB7nAfbUsQwDXsPyYUSfTXbGcsF1ps/viewform


CEIP SANTA GER-
TRUDIS 

11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-16 

2016-
06-17 

3r de 
Primària 

21 Pernocta 

CEIP L'URGELL 
11. Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-24 

2016-
05-25 

4t de 
Primària 

26 Pernocta 

CEIP L'URGELL 
11. Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-26 

2016-
05-27 

4t de 
Primària 

25 Pernocta 

CEIP BLAI BONET 
11. Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-01 

2016-
06-03 

6è de 
Primària 

23 
Anul·lada per baixa de la tutora 

organitzadora 

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

El senalló de la 
sortida: Gestió 
de residus a 
Formentera 

2015-
10-22 

2015-
10-22 

1r de 
Primària 

38 Préstec de materials.  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

7. Orientació a 
Can Marroig 

2015-
10-28 

2015-
10-28 

2n de 
Primària 

24  

CEPA PITIÜSES 
2.L'estany Pu-
dent com a 
ecosistema 

2015-
11-05 

2015-
11-05 

-Altres- 20  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

Gestió de resi-
dus a Formen-
tera 

2015-
11-11 

2015-
11-11 

6è de 
Primària 

55 Activitat al centre 

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

Suport a la sor-
tida de neteja 

de platges 
(Illetes-Llevant 

2015-
11-12 

2015-
11-12 

6è de 
Primària 

55  

CEIP EL PILAR 

8.Fem 
memòria. MO-
LINERS al Molí 
Vell de la Mola 

2015-
11-13 

2015-
11-13 

-Altres- 48  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

Gestió de resi-
dus a Formen-
tera 

2015-
11-25 

2015-
11-25 

5è de 
Primària 

48 Activitat al centre 

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

Suport a la sor-
tida de neteja 

de platges 
(Migjorn) 

2015-
11-27 

2015-
11-27 

5è de 
Primària 

48  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

8.Fem memo-
ria I. MOLINERS 
al Molí Vell de 
la Mola 

2015-
12-09 

2015-
12-09 

4t de 
Primària 

46 Activitat al centre 

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

8. Fem 
memòria I. FA-
RONERS I CAMÍ 
DE SA PUJADA 

2015-
12-11 

2015-
12-11 

4t de 
Primària 

46  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

8.Fem 
memòria. MO-
LINERS i FARO-
NERS al PILAR 
DE LA MOLA 

2015-
12-18 

2015-
12-18 

6è de 
Primària 

55  



CEIP EL PILAR 

12. Taller de 
rondalles de 
Formentera 
amb KAMISHI-
BAI 

2016-
02-12 

2016-
04-22 

Tots els 
alumnes de 
Primària 

30 
Taller de llarga durada al centre 

(febrer-abril 2016) 

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

13. Taller de 
perfums i un-
güents del bosc 

2016-
03-08 

2016-
03-08 

Infantil (5 
anys) 

22 Taller d’una jornada al centre 

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

4. Els ecosiste-
mes de l’illa en 
les teues mans. 
Can Marroig 

2016-
03-10 

2016-
03-10 

Infantil (5 
anys) 

22  

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

2.L'estany Pu-
dent com a 
ecosistema 

2016-
03-17 

2016-
03-17 

Infantil (5 
anys) 

22  

CEIP S'OLIVERA 
11. Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-06 

2016-
06-07 

3r de 
Primària 

32 Pernocta 

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

4. Els ecosiste-
mes de l’illa en 
les teues mans. 
Can Marroig 

2016-
03-15 

2016-
03-15 

Infantil (3 
anys) 

22  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

4. Els ecosiste-
mes de l’illa en 
les teues mans. 
Can Marroig 

2016-
04-14 

2016-
04-14 

Infantil (3 
anys) 

22  

CEIP EL PILAR 
6.Una de pira-
tes: Les torres 
de defensa 

2016-
04-18 

2016-
04-18 

Tots (Escola 
unitària) 

48 Itinerari adaptat per a 2,5 km 

CEIP BALANSAT 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-09 

2016-
06-10 

4t de 
Primària 

21 Pernocta 

CEIP CAN RASPALLS 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-09 

2016-
05-10 

5è de 
Primària 

25 Pernocta 

CEIP CAN RASPALLS 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-10 

2016-
05-11 

5è de 
Primària 

24 Pernocta 

CEIP SANT CARLES 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-03 

2016-
05-04 

4t de 
Primària 

25 Pernocta 

CEIP SANT ANTONI 
DE PORTMANY 

11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
05-05 

2016-
05-06 

4t de 
Primària 

25 Pernocta 

IES SA COLOMINA 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-07 

2016-
06-08 

2n ESO 20 1 jornada 

CEIP ES PRATET 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-01 

2016-
06-02 

4t de 
Primària 

24 Pernocta 

CEIP ES PRATET 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-02 

2016-
06-03 

4t de 
Primària 

24 Pernocta 



CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

6.Una de pira-
tes: Les torres 
de defensa 

2016-
04-25 

2016-
04-25 

2n de 
Primària 

24 Itinerari adaptat per a 2,5 km 

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

2.L'estany Pu-
dent com a 
ecosistema 

2016-
04-26 

2016-
04-26 

4t de 
Primària 

46  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

2.L'estany Pu-
dent com a 
ecosistema 

2016-
04-27 

2016-
05-27 

3r de 
Primària 

51  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

5.Illetes i Lle-
vant com a 
ecosistema 

2016-
04-28 

2016-
04-28 

6è de 
Primària 

53  

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

2.L'estany Pu-
dent com a 
ecosistema 

2016-
05-12 

2016-
05-12 

2n de 
Primària 

36  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

El senalló de la 
sortida:  Gestió 
de residus. 
Planta de 
transferència i 
deixalleria 

2016-
05-13 

2016-
05-13 

2n de 
Primària 

24 Préstec de materials 

CEIP SANT FERRAN 
DE SES ROQUES 

9. Fem 
memòria (III). 
MESTRES SALI-
NERS 

2016-
05-23 

2016-
05-23 

2n de 
Primària 

36  

CEIP S'OLIVERA 
11.Formentera 
en les teues 
mans 

2016-
06-13 

2016-
06-14 

3r de 
Primària 

25 Pernocta 

CEIP EL PILAR 
13. Taller de 
perfums i un-
güents del bosc 

2016-
06-20 

2016-
06-20 

Tots (Escola 
unitària) 

48  

CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU 

10. Fem 
memòria (III). 
PESCADORS a 
Cala Saona 

2016-
06-21 

 
 

2016-
06-21 

4t de 
Primària 

 

46  

 
 

 2.4. Sol·licituds no ateses. 
Tal i com s’ha esmentat abans,  no s’han pogut acceptar tres sol·licituds  que es van fer 
durant el tercer trimestre  quan ja no quedaven dates lliures. 
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2.6. Activitats de formació. 
 
La professora s’ha anat formant durant tot el curs en formacions del CEP, però es troba molt a 
faltar una formació específica pel Camp d’Aprenentatge, ja sigui tant d’aspectes pedagògics, per 
gestionar la pàgina web del camp, etc.  

 
 

3. Objectius proposats al pla d’actuació que no s’han assolit. Motius. 
 
No s’ha posat en marxa el bloc del CA. S’ha escoltat als centres i se’ns ha desaconsellat 
començar-ne un per les poques visites que rep. Sí que els mestres ens van fer notar 
que l’ús del Facebook els hi era molt útil i així ho vam fer arribar als nostres caps a 
finals del primer trimestre. 
Quan va arribar la autorització per obrir-lo, al tercer trimestre, ja no disposàvem 
d’hores d’oficina per poder-lo posar en marxa. 

 
4. Actuacions que no s’havien previst en el pla d’actuació. 
 

 S’ha creat “El senalló de les sortides”, un senalló amb proposta i material 
didàctic que es pot deixar als centres per aprofundir una sortida, preparar-la, 
etc. 

 S’ha ajudat a actualitzar la pàgina web del Camp d’Aprenentatge. 

 S’han creat els formularis de Google per avaluar la feina del camp. 

 S’han creat propostes i itineraris nous a banda de les proposades a la PGA. 

 S’ha creat el full d’avaluació del treball de camp com a eina per als mestres. 

 
5. Propostes de millora. 
Creiem que si el Camp d’Aprenentatge de Formentera té el seu docent dia 1 de setem-
bre són propostes que s’assoliran sense problemes, donat que si no s’ha aconseguit, és 
en part per no haver tingut un docent de referència quan els centres programen el 
curs escolar al mes de setembre.  

 Intentar que els centres facin les sol·licituds via pàgina web com als altres 
camps. Quedarien registrades les hores i dies de les sol·licituds i s’atendrien en 
aquest ordre.  

 Oferir als centres d’Eivissa també la gestió de les barques eivissa-formentera. 
Així tots els centres arribarien a la mateixa hora(prest) amb el que això suposa 
de facilitats per al camp a l’hora de reservar empreses busos. 

 Per poder assolir aquesta millora, el tercer trimestre és més important que mai 
intentar deixar els dilluns per a aquestes tasques. Si es donen tots els dies de la 
setmana com aquest any, és impossible arribar a les feines de gestió. 

 De la mateixa manera, tot i que el permís per fer el facebook va arribar, va arri-
bar en un moment en que ja no teníem hores d’oficina. L’any que ve, si es co-
mença dia 1 de setembre, el podrem posar en marxa perfectament. 

 Vinculada a l’anterior, redactar una autorització per als drets d’imatge dels 
alumnes i poder pujar les fotografies de les sortides al facebook. 


