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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 9h a 15h de dilluns a divendres, tot i que 
quan es realitza amb els centres de fora la proposta 10. Formentera en les teves mans , l’horari 
s’allarga per atendre les necessitats de la proposta. Això implica fer horari de matí i tarda (9h 
a 15 h/17.00-19.00) 
 
1.1.3. Distribució  de les tasques 
 
Com que només hi ha una persona al camp, totes les tasques (direcció, secretaria, docència 
directa amb alumnes, elaboració i gestió de materials...)  les ha dut a terme ella.  
 
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 que s’han dedicat a tasques de direcció i secretaria, l’àrea de treball del 
professorat ha estat l’oficina del CA de Formentera. Els dilluns també han servit per la 
recuperació de sortides que havien estat anul·lades per causes meteorològiques. 
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 i també, en el cas de la proposta 12. Taller de perfums, a la Casa de Colònies 
(IES Marc Ferrrer, 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 curs que ve, tot l’any. L’IBJove 
ha pogut allargar el contracte a la persona encarregada de les tasques de la Casa de Colònies, 
que abans era de març a octubre i fer-lo per a tot el curs.  
El camp s’interessa per mantenir les instal·lacions en bon estat. Aquest any el camp ha dedicat 
part del pressupost a les següents millores: 
 

 Canviar els sobres de totes les taules de la Casa de colònies. S’ha aprofitat la base, que 
estava en bon estat i s’han canviat els sobres. 

 Canviar les cortines de la Casa de Colònies.  
 
 

1.3. Relacions 
 

1.3.1. Amb els altres camps d’aprenentatge 
 
S’han trobat molt necessàries i adients les trobades entre els diferents camps d’aprenentatge 
del primer i tercer trimestre per coordinar i planificar actuacions, resoldre qüestions 
conjuntes i consensuar millores.  S’ha trobat a faltar, en aquest sentit, la reunió del 2n 
trimestre.  
Tot i que hem mantingut tot el curs, contacte telefònic i per correu electrònic amb tots els 
camps, les reunions presencials segueixen essent imprescindibles.  
 
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 al setembre i al juny (Palma i Menorca) amb els altres 
camps i el Servei d’Innovació per tal de fer un seguiment de les activitats del camp.  
 
També s’ha mantingut una reunió durant el primer trimestre amb el Cap de l’Àrea de 
Participació, Instal·lacions i Formació de l’ IBJove i, de manera periòdica amb el personal de 
Joventut del Consell Insular de Formentera, per tal de pactar 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. Hem 
d’agrair, particularment, la feina de la tècnica de joventut i de la persona encarregada de la 
casa de colònies. Sempre ha estat un diàleg fluït i profitós. 
 
Ens hem reunit també amb els directors del projecte Arqueobarbaria, Pau Sureda i Edgard 
Camarós. Amb ells hem consensuat l’actualització dels materials de Prehistòria de que 
disposava el camp. Al mateix temps, i sempre amb la seva aprovació, hem desenvolupat una 
proposta didàctica al voltant dels dos jaciments Ca na Costa i Cap de Barbaria II. I, finalment, 
han acceptat col·laborar amb alguns dels nostres grups, venint d’Eivissa expressament. Hem 
d’agrair especialment la seva bona disposició i el reconeixement i suport que han donat a la 
nostra feina. 
 
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, que ens ha facilitat un 
telèfon de contacte amb el responsable de vigilància de les platges i els hem fet arribar 
setmanalment els nostres recorreguts per tal que estiguessin assabentats, per seguretat, d’on 
estàvem. 
 
Hem de destacar l’ajuda de na Maria Mayans d’es Moliner, que ha estat una veu del passat 
ben present per als nostres alumnes. Sense els seus coneixements no són possibles aquests 
tipus de propostes.  
 
Finalment, hem d’agrair també la bona disposició dels responsables i dels conductors 
d’Autocars Pitiüsa Sud, empresa de Formentera amb qui hem mantingut contacte 
pràcticament diari. I amb la naviliera Mediterrània Pitiüsa, que ha fet un preu especial de 6 
euros anada i tornada inclosa als alumnes d’Eivissa que han fet activitats amb el Camp 
d’Aprenentatge.  



 

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. Consolidació de les 12 propostes didàctiques engegades al llarg del curs 15-16 
 

              2.1.2 Mantenir la cooperació amb els centres de l’illa 
 
              2.1.3 Actualització de la metodologia i creació de nous materials  

 

2.1.1. Consolidació de les 12 propostes didàctiques  
 
Al començament d’aquest curs 16-17 teníem ja en marxa les 12 propostes didàctiques amb 
les que es va materialitzar la feina del curs passat. Es van dedicar les primeres setmanes de 
setembre a fer una visita als claustres de Formentera per explicar en què consistien i en què 
consistia la feina del Camp d’Aprenentatge de Formentera. Aquestes visites estaven 
orientades sobre tot, a fer difusió de la nostra tasca pensant en professors que no la 
coneixen o que no han sol·licitat mai cap activitat en un Camp d’Aprenentatge. 
 
1. Descobrint Sant Francesc 

2. L’estany Pudent com a Ecosistema 

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

4. Els ecosistemes de l’illa en les teves mans 

5. Illetes i Llevant com a ecosistema 

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

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

8. Fem memòria (II): MESTRES SALINERS 

9. Fem memòria (III): PESCADORS 

10. Formentera en les teves mans 

11. Taller de rondalles de Formentera amb Kamishibai 

12. Taller de perfums del bosc 



 

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 Entre 2 i 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, full de la missió, 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. 
FERNÁNDEZ, Jorge,  PLANTALAMOR MASSANET, Lluis i TOPP,  Celia, Excavaciones en el sepulcro 
megalítico de Ca na Costa.  

https://capdebarbaria2.wordpress.com/


 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 COLOMAR FERRER, Santiago, Una frontera oblidada. Atacs i desembarcaments 
de corsaris nordafricans a Catalunya, València i Balears: 1571-1650, 2015. 
 
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. 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 8. 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 9. 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 

10. 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 11. 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 

12. 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- 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. 

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 per als més petits o de 4hs per als més grans 

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, argila verda i blanca... 

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 Mantenir la cooperació amb els centres de l’illa. 
 

Després de la feina feta l’any passat, els centres de l’illa, independentment que 
s’incorpori professorat nou, ja coneixen el Camp d’Aprenentatge i compten amb ell 
per al desenvolupament dels seus projectes.  
 
El Camp per als centres de Formentera ha de ser un facilitador, una manera d’engegar 
o consolidar la curiositat i els coneixements dels alumnes sobre temes relacionats 
amb el patrimoni natural i/o cultural de Formentera. La relació és molt estreta i 
satisfactòria i prova d’això és la demanda que ha tingut el camp per part dels centres 
de l’illa. Tots ells han realitzat diferents activitats amb nosaltres.  
 
Un valor afegit pensem que és la possibilitat de reunir-nos pressencialment amb els 
mestres dels alumnes i adaptar la proposta a les necessitats particulars de cada grup.  
 
2.1.3. Actualització i creació de nous materials i metodologia. 
 
Hem seguit creant nous materials i hem consolidat la nostra aposta per les 
metodologies inclusives en un entorn de treball cooperatiu. A dia d’avui totes les 
propostes tenen els següents punts en comú:  

 

 GRUPS DE TREBALL COOPERATIU: Parelles, grups de tres o de quatre. 
Agermanaments entre equips. 
 

 CÀRRECS: 
-Documentalista 
-Investigador 
-Fotògraf/dibuixant 
 

 VOCABULARI ENGRESCADOR (missions, reptes, pistes, medalles, superpoders, 
caps d’expedició…) 

 
Cada documentalista de l’equip és l’encarregat de portar el full de la missió dividit per 
zones. Dins cada zona s’han de superar una sèrie de reptes. Aquests són alguns dels 
nous fulls de la missió creats enguany. La professora del camp no fa “explicacions”, 
dóna pistes, orienta als grups en la recerca. És molt important, en aquest sentit, 
comptar amb la participació activa dels seus mestres de referència. Quan els mestres 
del grup, participen “en el joc” com a “caps d’expedició”, la feina és molt més 
significativa per als alumnes. Aquest any, la nostra manera de treballar ja és coneguda 
i els mestres participen activament.  
És important destacar que s’han creat fulls de missió adaptats als diferents nivells:  
 



 
 
 
 

RECORREGUT: 2,3 km 

 OBSERVACIONS: Forma part del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera 

 

NOTA IMPORTANT: Les zones acaben on comença un altra zona 

ZONA 1: ESTANYETS DE S’ESTANY DES PEIX 

Nombre de reptes: 3    Habilitats: Recerca, conceptualització, raonament i traducció 

Ecosistema: Zones Humides            Temps: 30’ 

REPTE 1. El regne animal de l’Estany des Peix 

 Dins el regne animal trobem INVERTEBRATS (ARTRÒPODES I NO ARTRÒPODES) I VER-

TEBRATS. Observeu en silenci, classifiqueu per escrit i feu-li una fotografia. 

INVERTEBRATS VERTEBRATS 

COM ES 

DIU? 

TIPUS QUÈ FA?  ON ESTÀ?  COM ES 

DIU? 

TIPUS QUÈ FA? ON ESTÀ? 

 

MISSIÓ: ELS ECOSISTEMES DE L’ILLA EN LES TEVES MANS 2n CICLE EP-ESO 
                                     

GRUP: ________________________________ 
MATERIALS: Una càmera per documentar els reptes 

                           Una carpeta de recollida de dades i un bolígraf 
              Uns prismàtics per a l’observació 

                CÀRRECS: Un fotògraf, un documentalista i els investigadors 
 



(Nom comú) (Artròpodes/No 

artròpodes) 

(Neda, vola, ca-

mina, s’arrossega, 

es reposa) 

(Nom comú) (Mamífer, 

ocell, rèp-

til...) 

        

 

REPTE 2. El regne vegetal de l’Estany des Peix 

 La vegetació dels ecosistemes salobrars comprèn tres grans tipus de comunitats ve-

getals. Observeu el vostre entorn i amb l’ajuda d’aquesta taula de pistes feu una fo-

tografia d’una espècie de cada grup.  

NOM COMUNITAT ON ES 
TROBA 

ESPÈCIES 
(Nom cientí-

fic) 

EXEMPLES 

1. Solceres 

 

Cobrint 
les zo-
nes ar-
gilen-
ques i 

salades 

Arthrocnemum 
fruticosum 
Sarcocornia 

fruticosa 

 
2. Jonqueres halòfi-

les 

 

A in-
drets 
on la 

salinitat 
no és 

tan ele-
vada.  

Juncus mariti-
mus 

Juncus acutus 

 
3. Saladines 

 

Veïnes 
de les 

solceres 
i situa-
des so-
bre sòls 
salins i 
argilo-

sos 

Limonium for-
menterae 

Limonium gro-
sii 

 
 



 

 

 

 

REPTE 3. La Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 

 Trobeu primer un panell informatiu sobre la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i For-

mentera. Observeu la informació que hi teniu en ell i feu-li una fotografia. Què és 

una Reserva Marina? Expliqueu el concepte amb les vostres paraules: 

 

 

ZONA 2: SA BOCA 

Nombre de reptes: 2    Habilitats: Recerca, raonament i traducció 

Ecosistema: Litoral      Temps: 30’ 

REPTE 1. Usos de l’Estany des Peix 

 Què diríeu que fa la gent a l’Estany des Peix? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Fotografieu les pistes que us han portat a formular aquesta hipòtesi. I no us deixeu 

els escars.  

REPTE 2. Aigua dolça o salada? 

 L’Estany des Peix és una badia d’aigua dolça o salada? Com ho demostraríeu? Obser-

veu el vostre entorn i fotografieu la demostració.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ZONA 3: ES CALÓ DE S’OLI 

Nombre de reptes: 2    Habilitats: Recerca, raonament i traducció 

Ecosistema: Litoral      Temps: 30’ 

REPTE 1. Millors amics 

 Els líquens són els organismes resultants de la simbiosi entre una alga (regne protoc-

tists) i un fong (regne dels fongs). L’alga fa la fotosíntesi, és a dir, fabrica l’aliment, i el 

fong s’adhereix a un substrat d’on treu l’aigua i les sals minerals que fan falta per fer 



la fotosíntesi. Tipus de Líquens: CRUSTACIS: Forma de crosta. Viuen adherits a les ro-

ques o troncs d’arbres. FOLIACIS: Forma de fulla. Viuen adherits a les branques o a les 

roques. FRUTICULOSOS: Forma de petits arbres. Viuen en branques. 

Obriu bé els ulls i intenteu fotografiar un exemple de liquen crustaci que us trobareu pel 

camí. 

 

REPTE 2. La reina del mar 

 L’ésser viu més gran del món viu aquí, entre nosaltres. Entre Eivissa i Formentera. I és 

una planta superior: La Posidònia oceànica. Seríeu capaços d’identificar totes les 

parts de la planta en aquest dibuix? Fulla, flor, tija, rizoma, fruit. I en la realitat? Ob-

serveu el vostre entorn i agafeu una petita mostra seca d’alguna de les parts per ana-

litzar a classe. 

 

 

ZONA 4: CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CAN MARROIG 

Nombre de reptes: 2                          Habilitats: Recerca i traducció 

Ecosistema: Litoral, Marí, Bosc         Temps: 30’ 

REPTE 1. Experimentem 



 Quan arribeu a la zona d’experimentació, cada grup triarà un element diferent. En 

acabar, gravareu un vídeo (1 minut màxim) on explicareu breument què heu fet i què 

heu après en aquell element.  

REPTE 2. Viatge submarí 

 Tapeu-vos el nas, perquè aquest repte s’ha de superar sota aigua. Cada equip farà el 

recorregut i triarà les 4 espècies que més l’interessin amb una condició: no poden 

pertànyer les 4 al mateix regne. Feu una fotografia de cadascuna d’elles. 

 

ZONA 4: BOSC DE CAN MARROIG 

Nombre de reptes: 2                          Habilitats: Recerca, conceptualització  i raonament 

Ecosistema: Bosc         Temps: 30’-45’ 

REPTE 1. Els rastres del bosc 

 Els animals del bosc ens deixen senyals, rastres que ens permeten parlar de les seves 

relacions amb l’entorn, el seu comportament, la seva dieta... 

Quins rastres penseu que ens poden ser útils?  Marqueu amb una creu i dieu quina 

informació creieu que ens ofereixen. 

1. Egagròpiles______________________________________________ 

2. Excrements______________________________________________ 

3.  Restes de menjar___________________________________________ 

4.  Empremtes________________________________________________ 

5. Nius, caus__________________________________________________ 

REPTE 2.  

 Ara, haureu de fer un recorregut circular. Partireu d’una savina on hi haurà un cap 

d’expedició i no perdreu de vista les taules, quan veieu el tobogan, torneu al punt 

d’on heu partit. Heu de fotografiar tots els rastres que trobeu al llarg del recorregut i 

els registrareu per escrit: 

  

Tipus de rastre 

(Excrement, empremta, cau...) 

Animal  Informació que ens dóna 

(Deducció) 

   

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 
Camí des Pujols. Missió 1 

 

 PARC NATURAL DE SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA. 
 Què és per a vosaltres un Parc Natural? 

_______________________________________________________

_________________________________ 

 Feu alguna fotografia durant el recorregut que demostri que 

hem estat al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formen-

tera.  

Camí des Brolls. Missió 2   

LA FAUNA DE L’ESTANY PUDENT 

 Feu una fotografia de cada exemplar animal que observeu i 

completeu la taula:  

 COM ES DIU? 

 

QUÈ FA? 

(Neda, vola, camina, s’ali-

menta, s’arrossega, es reposa...) 

ON ESTÀ? 

   

 

Missió: L’ESTANY PUDENT COM A ECOSISTEMA. 1ER CICLE EP 
                                     

GRUP: ________________________________ 

Càrrecs: Un fotògraf, un documentalista i els investigadors 
Puntuacions: 



   

   

   

   

 

 
 

 
Camí des Brolls. Missió  3 

LA RONDALLA DE L’ESTANY PUDENT 

 Cada equip triarà un contacontes. Tots els contacontes prepa-

raran la rondalla de l’Estany Pudent. Després, ens l’hauran 

d’explicar! 

Camí des Brolls. Missió 4 

LA FLORA DE L’ESTANY PUDENT 

 Feu una fotografia de cada exemplar vegetal que observeu i 

apreneu a reconèixer-les. 

NOM  ON ES TROBA EXEMPLES 

1. Solceres 

 

Cobrint les zones argilen-
ques i salades 

 
2. Jonc i Jon-

quet 

 

A indrets on la salinitat no 

és tan elevada.  

 



3. Saladines 

 

Veïnes de les solceres i situa-
des sobre sòls salins i argilo-

sos 

 
4. Tamarell Sols humits salobrosos 

 
5. Canya i ca-

nyet 
Zones humides amb predo-

mini d’aigua dolça. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fins als anys 70 del passat segle XX una bona part dels estudiosos afirmaven que tant Eivissa 
com Formentera havien estat deshabitades fins a l'arribada i assentament dels fenicis 
(mitjans del segle VII anE). 
 
Les campanyes d'excavació a Ca na Costa (anys 1975 i 1977) i a Cap de Barbaria II 
(cinc campanyes entre 1979 i 1987) van resultar determinants per demostrar que això no era 
cert i que sí havia existit poblament a les Pitiüses durant la prehistòria. 
 
El sepulcre megalític de Ca na Costa ha estat considerat el jaciment més important de la 
prehistòria pitiüsa des de que va ser descobert el 1974. A més, és el megàlit més antic dels 
que fins ara es coneixen a les Illes Balears. 
 
El conjunt de jaciments a l'aire lliure que formen el grup de Cap de Barbaria a Formentera és 
espectacular (21 en total). Aquests vint-i-un jaciments semblen distribuir-se amb una certa 
ordenació espacial: al centre les estructures més complexes, i, al voltant, d'aquestes, 
estructures més simples. Cap de Barbaria II és l'únic dels 21 que s'ha excavat en extensió. 
 

CA NA COSTA 2100-1880 anE CAP DE BARBARIA II 1900-1600 anE 

  

Tipus de construcció: Sepulcre 

 
Tipus de construcció: Habitatge, espai de treball 
i tancat per a animals. 

 

MISSIÓ: FORMENTERA A LA PREHISTÒRIA: CA NA COSTA I CAP DE BARBARIA II 
                                     

GRUP: ________________________________ 
MATERIALS: Una càmera per documentar els reptes 

                           Una carpeta de recollida de dades i un bolígraf 
              Pistes plastificades 

                CÀRRECS: Un fotògraf, un documentalista i els investigadors 
 



Extensió: 100m2 

 
Ubicació: Als terrenys de la finca del mateix 
nom, ubicat en el punt més alt de la petita 
llengua de terra que, a manera de península, 
penetra per l'oest en l'Estany Pudent. A 5 
metres sobre el nivell del mar i 7 sobre l'Estany 
Pudent. 

 
Extensió: 1500m2 

 
 
Ubicació: Extrem sudoest de l'illa, situat sobre 
el promontori del mateix nom. A 87 metres 
sobre el nivell del mar. 
 

 
 

SEPULCRE MEGALÍTIC DE CA NA COSTA 
 

PROVA 1: VIATGE EN EL TEMPS (35’) 
 

Qui fa la prova: Tots els equips 

 
Com es fa: Haurem de tancar els ulls i concentrar-nos perquè viatjarem 4000 anys enrere, al 
moment en què els pobladors de Formentera van construir Ca na Costa. Què és un sepulcre? 
Per què en aquest lloc? Què hi van trobar a dins els arqueòlegs? Què és l’aixovar? Esteu 
atents a tot el que direm perquè pot tenir recompensa. 
 

PROVA 2: LÍNIA DEL TEMPS DE LA PREHISTÒRIA (20’) 
 

Qui fa la prova: Tots els equips 

Com es fa: Ens trobarem una línia del temps de la prehistòria feta, però està descol·locada. 
Analitzarem primer les imatges que tenim. Quines corresponen a un moment més antic? 
Quines pistes tenim per saber-ho? EDAT DE PEDRA o EDAT DELS METALLS? 

 
PROVA 3: ANÀLISI DEL SEPULCRE. SOM ARQUEÒLEGS (15’) 

 
Qui fa la prova: Tots els equips 

 
Com es fa: Amb l’ajuda de la pista i de la càmera de l’expedició, cada equip haurà de fer 
quatre fotografies. Cada membre de l’equip haurà de fer una fotografia però tot l’equip haurà 
parlat abans de com ho han de fer: 
1. Una al corredor d’accés des de dins de la cambra principal 
2. Una altra des del corredor d’accés al que queda de la llosa perforada 

3. Una a les restes més ben conservades de l’empedrat 
4. Una a la part de l’estructura exterior (contraforts) que no es conserva 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLAT DE CAP DE BARBARIA II 
 

PROVA 1: VIATGE EN EL TEMPS (20’) 
Qui fa la prova: Tots els equips 

Com es fa: Haurem de tancar els ulls i concentrar-nos perquè viatjarem al passat, però ara 
ens quedarem abans, 3500 anys enrere, al moment en què els pobladors de Formentera 
vivien a Cap de Barbaria II. Coneixerem el seu poblat. Com s’organitzaven? Per a què servien 
les habitacions? Quanta gent hi cabia? Com ho sabem? Molta atenció als detalls (l’escala 
d’entrada, el desguàs, les llars de foc, les columnes del sostre dels habitatges...) Esteu atents 
perquè tot el que direm ens servirà per altres proves.  
 

 
PROVA 2: NOUS POBLADORS (5’) 

Qui fa la prova: Tots els equips 

Com es fa: De tot el poblat, heu d'escollir un lloc per a tenir les ovelles, les cabres, les vaques 
i els porcs. On les posaríeu? Per què?  

 
PROVA 3: NOUS POBLADORS (5’) 

Qui fa la prova: Tots els equips 

Com es fa: Ara hauríeu d'escollir un lloc per treballar la terra. Ho faríeu a prop del poblat? 
Buscaríeu un altre lloc? Per què? La terra era (i és) àrida. Quins cereals sembraríeu? 

a) Arròs (requereix molta aigua) 
b) Mill (requereix poca aigua) 
c) Blat (prefereix un sòl més sec que humit) 
d) Ordi ( pot suportar la sequera cap al final del seu desenvolupament) 
 

PROVA 4: SOM ARQUEÒLEGS (5’) 
Qui fa la prova: Tots els equips 

Com es fa:  Observeu les pistes que teniu sobre els bols de consum individual. Quantes 
persones creieu que podien habitar els naviformes? Com ho heu deduït? 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECORREGUT: 2,5 km 

Camí Vell de la Mola- Torre des Pi des Català- Es Ca Marí 

 

ZONA 1. CAMÍ VELL DE LA MOLA 

REPTE 1. PER QUÈ CAMÍ VELL?                                                                          TEMPS: 10’ 

 Per què penseu que el Camí Vell de la Mola es diu així? Formuleu una 

hipòtesi___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ZONA 2. TORRE DES PI DES CATALÀ. 2ª FASE, 2ª CLASSE. 

 

MISSIÓ: UNA DE PIRATES. LES TORRES DE DEFENSA 
                                     

GRUP: ________________________________ 
MATERIALS:  

                           Una carpeta de recollida de dades, un bolígraf i un llapis 
                CÀRRECS: Un dibuixant, un documentalista i un/dos investigador/s 

 



REPTE 2. ESTUDI EXTERIOR DE LA TORRE           TEMPS: 15’                                                    

 Completeu aquesta reconstrucció de la Torre de Campanitx (Eivissa), una torre “bessona” de la Torre 

des Pi des Català amb els noms de les parts de la torre. Demaneu ajuda si ho necessiteu. 

Espitllera de ventilació, accés, mènsules, matacà, garita, parapet. 

 Quantes portes reals penseu que tenia una torre de defensa? Què tenen d’especial les portes de les 

torres de defensa?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

REPTE 3. ESTUDI INTERIOR DE LA TORRE             TEMPS: 10’ 

 Demaneu ajuda per trobar i dibuixar cadascuna d’aquestes parts, si no sabeu dibuixar-ho, expliqueu 

per a què servia. 

 

 

 

 

 

 

  

El rebost El polvorí Un projectil de canó 

 

 

  



 

 

 

 

La lladronera La tronera de la planta baixa L’escala de caragol 
 

REPTE 4 i FINAL: ASSEMBLEA DE CORSARIS 

 Les medalles del Camp d’Aprenentatge de Formentera: Emmarcat en aquesta idea de 

“missió especial” es van crear unes medalles-enganxina per als llocs “conquerits”. Al 

final de cada sortida ens agrada fer una petita assemblea i es reparteixen les medalles 

de la missió. De vegades, s’aprofita aquesta assemblea per compartir el que s’ha après 

durant la jornada i els equips han de respondre algunes preguntes per aconseguir la 

medalla. 

 

  



  

  

 

 

2.2. Valoració de les estades: per part de l’alumnat i del professorat. 

 
L’any passat vam crear els formularis d’avaluació per avaluar la satisfacció del 

professorat i de l’alumnat quant a la feina del Camp d’aprenentatge.  
 

RESUM DE LES RESPOSTES 2015-2017: 
 

1. Per als centres de Formentera que fan propostes d’una jornada 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYi1sfPLNuvVF_FHqHr2swIGLa4D6TgJm

yGQWjbMfJA/edit#gid=1318316219 

             2. Per als centres de fora de l’illa que fan pernocta a la casa de colònies: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYi1sfPLNuvVF_FHqHr2swIGLa4D6TgJmyGQWjbMfJA/edit#gid=1318316219
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYi1sfPLNuvVF_FHqHr2swIGLa4D6TgJmyGQWjbMfJA/edit#gid=1318316219


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vtJSWzlEjwwGNf7EF7aAhPUUMlIJNLcCBwsHI7
KUb3o/edit#gid=1396685479 

              
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. 
 

 2184 alumnes inscrits ( Un grup de 25 alumnes anul.laren sa vinguda a Formentera per mal 

temps durant s’abril). En total, atesos: 2159 

 Aquest ha estat un curs en què ha estat molt necessari tenir i aplicar un PROTOCOL 

D’ACTUACIÓ DAVANT FENÒMENS METEOROLÒGICS ADVERSOS. Durant el curs, amb la resta 

de camps vam redactar un esborrany i hem funcionat amb ell.  

 Les sortides amb centres de Formentera que s’havien d’anul·lar per meteorologia, s’han 

pogut recuperar utilitzant sobre tot, dilluns perquè ja no hi havia dates al calendari. En el cas 

d’Eivissa, no s’ha pogut recuperar i faran la inscripció per venir el curs que ve. 

 De moment, tots els centres d’Eivissa que fan la inscripció al setembre, tenen lloc. Els centres 

de Formentera que fan la inscripció durant el primer trimestre, també. Ara bé, els centres 

que han deixat les inscripcions per al segon trimestre són els que han tingut problemes.  

 

 2.4. Sol·licituds no ateses. 
 

 3 grups  no es van poder atendre perquè van demanar les activitats quan ja no teníem 

disponibilitat al calendari. Van passar a formar part d’una llista d’espera, sense baremació, 

que es va organitzar per ordre d’arribada de la petició. 

 Quan es va produir una anul·lació definitiva durant el mes d’abril, se’ls hi van oferir en aquest 

ordre les dates però no van poder acceptar-les perquè ja tenien altres activitats 

programades. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vtJSWzlEjwwGNf7EF7aAhPUUMlIJNLcCBwsHI7KUb3o/edit#gid=1396685479
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vtJSWzlEjwwGNf7EF7aAhPUUMlIJNLcCBwsHI7KUb3o/edit#gid=1396685479


LLISTAT D’OCUPACIÓ CURS 16-17 

CENTRE NIVELL NOMBRE ALUMNES PROPOSTA DATA  

1. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 1ER EP 24 Els ecosistemes de Formentera 6 octubre 

2. IES ISIDOR MACABICH 4T ESO 30 Formentera a la prehistòria 11 oct 

3. CEIP EL PILAR DE LA MOLA INFANTIL (3,4,5 ANYS) 21 Els ecosistemes de Formentera 13 oct 

4. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 5È EP 48 Formentera a la prehistòria 14 oct 

5. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU EI 5 ANYS 21 Una de “pirates”. Les torres de defensa 25 oct 

6. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 6È EP  48 Formentera a la prehistòria 27 oct 

7. CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS 5È EP 41 Formentera en les teves  mans 3-4 nov 

8. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 3ER EP  24 Formentera a la prehistòria 11 nov 

9. IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 15 nov 

10. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 16 nov 

11. CEIP EL PILAR DE LA MOLA EP (TOT) 33 Els ecosistemes de Formentera 17 nov 

12. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 18 nov 

13. IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 22 nov 

14. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 23 nov 

15. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 25 nov 

16. IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 29 nov 

17. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 30 nov 

18. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU EI 5 ANYS 20 Els ecosistemes de Formentera 1 des 

19. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 2 des 

20. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES 5È EP  23 Els ecosistemes de Formentera 9 des 

21. IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 13 des 

22. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 14 des 

23. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 3ER EP 45 Descoberta de Sant Francesc Xavier 15 des 

24. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 16 des 

25. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 5È EP  24 Els ecosistemes de l’illa 12 gen 

26. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 5È EP 25 Els ecosistemes de l’illa 19 gen 
 
 
 



CENTRE NIVELL NOMBRE ALUMNES PROPOSTA DATA  

27. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 6È EP 24 Els ecosistemes de l’illa. 3 zones 20 gen 

28. IES MARC FERRER 1ER ESO 39 Una de “pirates”. Les torres de defensa 24 gen 

29. IES MARC FERRER 1ER ESO 42 Una de “pirates”. Les torres de defensa 26 gen 

30. CEIP EL PILAR DE LA MOLA EP (TOT) 33 Formentera a la prehistòria 27 gen 

31.  IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 31 gen 

32. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 1 feb 

33. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU EI 3 ANYS 19  Els ecosistemes de l’illa 2 feb 

34. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 3 feb 

35. IES MARC FERRER 2N ESO 17 Taller de rondalles de Formentera 7 feb 

36. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 8 feb 

37. CEIP EL PILAR DE LA MOLA INFANTIL (3,4, 5 ANYS) 21 Moliners al Pilar de la Mola i taller de galetes 9 feb 

38. IES MARC FERRER 2N ESO  34 Taller de rondalles de Formentera 10 feb 

39. IES MARC FERRER 2N ESO  17 Taller de rondalles de Formentera 14 feb 

40. IES MARC FERRER 2N ESO  34 Taller de rondalles de Formentera 15 feb 

41. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES EI 5 ANYS 20 Una de “pirates”. Les torres de defensa 16 feb 

42. IES MARC FERRER 2N ESO  34 Taller de rondalles de Formentera 17 feb 

43. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 6È EP 25 Els ecosistemes de l’illa. 3 zones 22 feb 

44. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 6È EP 49 Els ecosistemes de l’illla. Zona 4 23 feb 

45. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES 2N EP 39 L’estany Pudent com a ecosistema 24 feb 

46. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES 6È EP 23 Formentera a la Prehistòria 2 març 

47. IES MARC FERRER 2N ESO  17 Taller de rondalles de Formentera 7 març 

48. IES MARC FERRER 2N ESO  34 Taller de rondalles de Formentera 8 març 

49. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES EI 5 ANYS 20 Els ecosistemes de l’illa 9 març 

50. IES MARC FERRER 2N ESO 34 Taller de rondalles de Formentera 10 març 

51. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES 6È EP 23 Una de “pirates”. Les torres de defensa 15 març 

52. CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES EI 5 ANYS 20  Taller de perfums 16 març 

53. CEIP EL PILAR DE LA MOLA EP (TOT) 33 Moliners i Farers al Pilar de la Mola 17 març 

54. CEIP SANT CARLES  4T EP 20 Formentera en les teves mans 21-22 març 

55. CEIP SANT CARLES 4T EP 23 Formentera en les teves mans 22-23 març 
 
 



CENTRE NIVELL NOMBRE ALUMNES PROPOSTA DATA  
 

56. IES MARC FERRER PEMAR 3ER ESO 11 Formentera a la prehistòria 24 març 

57. IES MARC FERRER 2N ESO  17 Taller de rondalles de Formentera 28 març 

58. IES MARC FERRER 4T ESO  13 Els ecosistemes de l’illa  29 març 

59. IES MARC FERRER 3ER ESO 35 Els ecosistemes de l’illa 30 març 

60. IES MARC FERRER 2N ESO 51 Taller de rondalles de Formentera 31 març 

61. CEIP CAN RASPALLS 5È EP 26 Formentera en les teves mans 4-5 abril 

62. CEIP CAN RASPALLS 5È EP 26 Formentera en les teves mans 5-6 abril 

63. CEIP EL PILAR DE LA MOLA INFANTIL (3,4,5 ANYS) 21 Una de “pirates”. Les torres de defensa 7 abril 

64. IES MARC FERRER 3ER ESO 35 Taller de perfums 11 abril 

65. IES MARC FERRER 4T ESO  13 Taller de perfums 12 abril 

66. IES MARC FERRER 2N ESO  34 Taller de rondalles de Formentera 24 abril 

67. CEIP SA JOVERIA 4t EP  25 Formentera en les teves mans 25-26 abril 

68. CEIP SANT JORDI 5è EP 25 Formentera en les teves mans 27-28 abril 

69. CEIP SANT ANTONI 4T EP 25 Formentera en les teves mans 2-3 maig 

70. CEIP L’URGELL 4T EP 21 Formentera en les teves mans 4-5 maig 

71. CEIP SANT ANTONI 4T EP 26 Formentera en les teves mans 9-10 maig 

72. CEIP SA JOVERIA 4T EP 24 Formentera en les teves mans 11-12 maig 

73. CEIP L’URGELL 4T EP 20 Formentera en les teves mans 16-17 maig 

74. CEIP SANTA AGNÈS EP (TOTS) 17 Formentera en les teves mans 18-19 maig 

75. CEIP L’URGELL 4T EP 21 Formentera en les teves mans 23-24 maig 

76. CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 5È EP 50 Taller de perfums 26 maig 

77. IES MARC FERRER PEMAR 3ER ESO 11 Una de “pirates”. Les torres de defensa 31 maig 

78. CEIP BALANSAT 2N EP 13 Formentera en les teves mans 1-2 juny 

79. CEIP CAN GUERXO 6È EP 20 Formentera en les teves mans 6-7 juny 

80. CEIP CAN GUERXO 5È EP 24 Formentera en les teves mans 8-9 juny 
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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. 

 

3. Objectius proposats al pla d’actuació que no s’han assolit. Motius. 
 No s’han donat. 

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

 Es Camp d’Aprenentatge de Formentera aquest any ha aparegut en una entrevista al 

Diari d’Eivissa i ha format part de les Jornades de Bones Pràctiques que s’organitzen 

cada any al CEP de Formentera amb una aportació titulada: “El treball cooperatiu fora 

de l’aula”. 

 Aquestes dues intervencions que pensem ajuden a difondre la nostra feina, han 

compensat d’alguna manera que el Facebook s’hagi actualitzat durant es primer 

trimestre i es segon i es tercer trimestre, no haguem pogut fer-ho.  

5. Propostes de millora. 
 

 Intentar que els centres de Formentera 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.  

  
 Aquest any hem assumit un Taller de rondalles per a quatre grups d’ESO de manera 

simultània. És recomanable que donat que és un taller que té una durada d’un 

trimestre, no s’admeti més d’un grup classe per trimestre. 

 3 propostes (Fem memòria I,II i III)de les 12 que necessiten de la col·laboració d’altres 

persones, són més complexes des d’un punt de vista organitzatiu i ens agradaria  poder 

revisar-les.  

 


