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Benvinguts
El Camp d’Aprenentatge de Formentera (CdAF), 

amb la seva seu a Sant Francesc Xavier, duu a terme 

les activitats a reu de l’illa.

A través d’elles, l’alumnat de qualsevol etapa i 

centre, podrà viatjar en el temps, apreciar la cultura 

i les tradicions de l’illa, conèixer com ha viscut la 

població al llarg dels anys, descobrir la flora i la 

fauna, etc.

Durant aquest curs 2020-2021 volem seguir estant a 

disposició de l’aprenentatge de l’alumnat de les Illes 

Balears. Per això es proposen diferents activitats 

adaptades a cada un dels centres.



Què ofereix el CdAF?

A causa de la crisi sanitària derivada de la 

COVID-19, tots els centres han hagut de prendre 

noves mesures i repensar els horaris, espais, 

activitats, etc. Així ho hem fet també tots els CdA 

de les Illes Balears, establint 4 línies d’actuació 

diferent, per a què sigui cada centre qui triï l’opció 

que més s’adapti als seus plans, evitant així que 

s’hagi de renunciar a l’enriquiment que aporten els 

CdA.



Mesures de prevenció i 
seguretat

Des dels CdA se seguiran les mesures excepcionals 

de prevenció, contenció, coordinació i 

d’organització i funcionament establertes a cada 

moment per la Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca de les Illes Balears.

Durant aquest curs 2020-2021 NO serà possible que 

els centres escolars pernoctin a la Casa de colònies 

amb la intenció de fer activitats de més d’un dia.



Línies d’actuació

1. Itineraris per recórrer i conèixer l’illa.

2. Sortides en l’entorn proper del centre.

3. El CdA dins del centre educatiu.

4. El CdA com a suport a distància.



1. Itineraris per recórrer 
i conèixer l’illa*

ITINERARIS

Podreu gaudir de tots els itineraris que feim al Camp 

d’Aprenentatge de Formentera:

- Port de Ses Caletes.

- Descobrir Sant Francesc Xavier

- L’Estany Pudent com a Ecosistema

- Formentera i la prehistòria

- Els ecosistemes de l’illa (Can Marroig)

- Illetes i Llevant com a ecosistema

- Una de pirates, les torres de defensa

- Moliners i faroners

- Mestre saliners

- Pescadors de Cala Saona

- No et perdis! Orientació per Can Marroig

- Taller de reciclatge                   Consultau la pàgina web

http://campsdaprenentatgeib.org/web/formentera/


ITINERARIS*

Degut a la impossibilitat de pernoctar a la Casa de colònies a causa de la COVID-19 i en 

conseqüència no poder realitzar estades de més d’un dia a Formentera, el CdAF ofereix als 

centres interessats de les altres illes realitzar un itinerari o més al llarg del dia, aprofitant així al 

màxim el desplaçament fins a l’illa.



2. Sortides en l’entorn 
proper del centre
Aquesta nova línia d’actuació té l’objectiu d’evitar el 

transport, amb vehicle a motor, de l’alumnat fins a 

l’inici dels altres itineraris. Així doncs, el centre 

educatiu i el CdAF es coordinaran per treballar els 

continguts sol·licitats. Si és possible s’adaptarà 

l’itinerari desitjat de tal forma que es pugui treballar 

aquest en l’entorn proper del centre.

                                 



3.  El CdA dins del centre 
educatiu 

Amb aquesta línia d’actuació serà el docent 

responsable del CdAF qui es desplaçarà al centre, 

oferint tallers com el “Taller de perfums” o 

adaptacions d’itineraris de forma que es puguin 

treballar des del centre (dins l’aula o en espais 

oberts).

A través de la coordinació del centre amb el CdAF 

es podran afegir nous tallers, donant resposta als 

interessos de cada un dels grups i centres, sempre 

considerant les possibilitats del CdAF.



4.  El CdA com a suport a 
distància
El docent del CdA dona suport a distància a algun 

projecte que es duu a terme al centre. També pot fer 

la funció d’assessorar amb propostes relacionades 

amb l’aprenentatge de l’illa o continguts relacionats 

amb el CdA. Finalment, també pot establir-se una 

relació que consisteixi a aportar diferent material 

didàctic relacionat amb els continguts del CdA, per 

a ser així emprat per treballar-ho des del centre. 

Aquesta darrera proposta s’extén a tots els centres 

de les Illes Balears.



Com fer la sol·licitud
● Les sol·licituds s’han de tramitar via GESTIB.

● Hi haureu de fer constar la línia d’actuació 

que més us interessa (1, 2, 3 o 4) i afegir els 

itineraris, tallers o continguts que voleu 

treballar.

● Si adjuntau una proposta didàctica, es tendrà 

en compte en la baremació.



Calendari

Del 14 al 20/09/2020 Els grups anul·lats durant el curs 
2019-20 a causa de la COVID-19. Es mantén la baremació.

Del 21/09 al 04/10/2020 Sol·licituds per a qualsevol grup. La 
baremació seguirà els criteris establerts a la convocatòria 
actual. (Clicau aquí per consultar-la).

Dia 6/10/20 Publicació de les llistes

Del 06 a l’11/10/2020 acceptació de l’estada.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269627&lang=ca&coduo=7
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