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GUIA INFORMATIVA PER A LES ESTADES
OFERTA PEDAGÒGICA
Els Camps d'Aprenentatge de les Balears pretenen ser uns serveis a disposició de les
escoles on es treballen una sèrie d'objectius i continguts del currículum en un lloc que
afavoreix la convivència del grup.
Els itineraris i les activitats que s'han de realitzar durant els dies d'estada els tria cada
grup segons les seves programacions, els nivells, la procedència i les característiques
de l'alumnat. A l'apartat d'activitats de la web del Camp d'Aprenentatge hi trobareu la
informació sobre l'oferta d’itineraris i tallers.
Perquè l'estada sigui el més profitosa possible, cal programar amb temps la sortida i
procurar que aquesta sigui una continuació de les activitats programades durant el
curs, per tant, el treball previ i posterior que es faci a l'aula és molt important.
Al Camp, hi treballen dos mestres que programaran amb vosaltres les activitats, la
distribució del temps i els aspectes organitzatius a tenir en compte.
Durant el temps de permanència al Camp, els mestres us acompanyaran en la
realització d'activitats, itineraris i tallers i us proporcionaran els recursos necessaris per
a la resta del temps d'estada.
És necessari que a l'aula programeu i treballeu també les activitats d'organització de
tasques, de normes d'ús de les instal·lacions públiques i de temps d'esbarjo i
convivència a fi d'aprofundir en les relacions personals, que mereixen una especial
atenció a l'hora de preparar la sortida.

ASPECTES ORGANITZATIUS
Al llarg del curs actual El CdA atendrà els grups seguint les ordres de la Conselleria de
Salut i Consum i de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pel que fa a la
higiene i a la seguretat sanitària, així com l’organització dels grups i els espais, en funció
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de l’escenari en què ens trobem. L’oferta educativa l’hem organitzat en tres línies
d’actuació.
Per al curs actual, 20-21, no estan permeses les pernoctacions.
L'ús de les instal·lacions del Camp d’Aprenentatge Sa Cala és gratuït, i correspon al grup
pagar els serveis que hagi d'emprar de menjador i de transport per arribar al Camp.
Cada grup és responsable de la cura, la neteja i l'ordre de les instal·lacions, i per tant,
cal preparar amb antelació els grups de feina per realitzar les següents tasques.
Els materials a portar per part de l'alumnat seran els següents:
−
−
−
−
−

Impermeable/anorac, segons la previsió del temps.
Calçat còmode.
Cantimplora.
Motxilla d'esquena petita.
Permís per a poder publicar fotografies amb finalitat didàctica.

El Camp disposa de:
− Farmaciola a la casa i de campanya.
− Materials específics per a la realització de cada activitat o itinerari.

Degut a que participau d'un entorn natural i privilegiat, des de ja fa anys donam
especial rellevància a actuacions de conservació i sostenibilitat del medi ambient, per
això durant la vostra estada us demanam una especial col·laboració per aconseguir:
− Estalviar aigua.
− Mantenir en bones condicions els estris, els materials i el mobiliari d'interior i
exterior.
− Fer un ús adequat del llum, la calefacció i els electrodomèstics.
− Respectar l'entorn de les instal·lacions: veïnats, cultius, animals...
− Evitar la generació de fems i separar les deixalles als seus corresponents
contenidors. Hi ha contenidors per a orgànic, paper i envasos.
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− Evitar dur materials d'emprar i tirar. Fer servir cantimplora, carmanyoles i tovalló
de tela que milloraran la reducció de matèries primeres i la posterior despesa i
problemàtica derivada de l'eliminació dels residus.
És molt important que abans de l’estada us poseu en contacte amb el Camp
d’Aprenentatge per a organitzar alguns aspectes de la vostra visita:
-

Hora d’arribada i partida.
Número d’alumnes.
Itineraris o tallers a realitzar i temporalització.
Organització de les menjades.
Repassar els materials necessaris.
Alumnes amb al·lèrgies o NEE.

SERVEI DE MENJADOR
Els grups sou els responsables d’organitzar els menjars i els menús.
L’ideal és que cada grup que fa una estada organitzi les menjades pel seu compte i
esdevengui una feina d’aula prèvia a la visita, elaborar menús, calcular costos, anar a
comprar, repartir despeses...
També podeu encarregar el menjar al càtering de s’Olivera posant-vos en contacte
amb ells directament al telèfon 676220840.
A la seva web http://cateringsolivera.com podreu consultar els menús i el llistat
d’al·lergògens que contenen.
Podeu fer combinació de qualsevol de les opcions per a dissenyar els vostres àpats.
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TRANSPORT
Cada grup és responsable d’organitzar el transport per arribar al Camp d’Aprenentatge
amb les diferents companyies d’autobús que trobareu a Eivissa, així com el vaixell o
l’avió si veniu de fora de l’illa, seguint les ordres de la Conselleria de Salut i Consum i
de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pel que fa a la higiene i a la seguretat
sanitària, així com l’organització dels grups i els espais, en funció de l’escenari en què
ens trobem.

AVALUACIÓ
Després de la vostra estada us demanarem una feina més, que és l’avaluació. És molt
important per a la nostra millora, tant de les activitats que oferim com de l’estat de les
instal·lacions. Les propostes de millora ens són molt útils, sobretot si trobau alguna
cosa que no és del vostre gust.
L’avaluació es fa de forma telemàtica mitjançant un formulari que trobareu penjat a la
nostra pàgina web.
http://campsdaprenentatgeib.org/web/sacala/#avaluacio

INFORMACIÓ
Revisau la pàgina web del Camp d’Aprenentatge
http://campsdaprenentatgeib.org/web/sacala/ on trobareu tota la informació de les
sortides i tallers així com material didàctic i llegiu les instruccions de participació i les
condicions d’ús que trobareu a la web.
Per a possibles dubtes posau-vos en contacte amb nosaltres 971320094 / 639373174
casacala@educaib.eu

